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XXX Ikea-katalogen är i det närmaste att  
betrakta som en bosättningsbibel  
för många människor. Företaget  
producerar möbler i platta paket som  
plockas från lagerhyllor och därefter  
baxas runt på kärror som drar snett  
på parkeringen. Allt är utstuderat 
från ingång till utgång: Inne i spån-
plattornas tempel transporteras man 
upp till ovanvåningen av en elektrisk 
trappa för att därefter gå runt i en 
förutbestämd labyrintartad logik, 
flanera, spåna, bli inspirerad. Inte 
tänka eller ifrågasätta alltså. Det har 
andra redan gjort så bra åt en, och det 
är bara att följa strömmen, massan, 
mot ett predestinerat mål – kassan. 
Det är nämligen alltid, jo, alltid, 
pengarna som styr. Halleluja! För det 
kan väl knappast ha varit av välvilja som 
Ikea retuscherade bort kvinnorna ur 
sina kataloger i Saudiarabien? För om 
så vore fallet, så är det ju om möjligt 
ännu värre! Ikeagruppen beklagar 
nu naturligtvis retuscheringen i 
katalogerna, jo säkert, och om detta  
inte hade uppmärksammats av media  
hade de naturligtvis ändå insett sitt 
misstag och omedelbart åtgärdat 
detta. Min replik på detta är: sola 
tandköttet. Ikea uppfattas av en del  
nybyggare som himmelen, för mig  
däremot är det närmast att betraktas  
som raka motsatsen. I mina tankar kallar  
jag försäljarna för spånskivetalibaner, 
eftersom jag av egen erfarenhet, och 
på väldigt nära håll, upplevt att det 
saknats en och annan skruv både här 
och där, såväl i religioner som i Ikeas 
förpackningar. Tage Danielsson sade: 
”Utan tvivel är man inte riktigt klok”. 
Jag tvivlar starkt på religion och Ikea, 
och det är fritt fram för folk att tycka att 
jag inte är riktigt klok. Så fort någon 
nämner ordet religion i min närhet så 
brukar vanligtvis mina ögonlock ramla 
ned på samma vis som ni tänker er en 
docka av den gamla sorten som sluter 
ögonen när man lutar den bakåt. Jag är 
en mesigt kristen protestant som gått 
i söndagsskola, som vare sig skjuter 
rådjur genom badrumsfönster, tror på 
tomten eller låter mig övertygas om 
att påven är Guds utsända språkrör 
eller, i min värld, liknande nonsens. 
Däremot tror jag på evolutionen och 
noggrant dokumenterad vetenskap. 
Precis på samma sätt som jag litar på 
dokumenterad läkemedelskunskap. 
Har jag exempelvis ont i huvudet, tar jag  
Treo. Vill jag besöka mina släktingar från  
långt tillbaka i tiden besöker jag ett zoo.  

Naturligtvis inser jag att religionen 
skiljer sig åt världen över, både mellan 
religionerna, men även för individerna 
inom gruppen som tror på religionen. 
Att folk ska få tro på precis vad de vill  
anser jag som en självklarhet så länge 
detta, och detta är viktigt, inte tar sig 
uttryck i förtryck, ignorans och värre, 
mord på oliktänkande. Då måste 
världen markera. Det gör den också: 
i vissa fall. Andra inte. Om det finns 
ekonomiska intressen för att göra  
det, kan vi vara helt säkra på att det 
markeras.

Jag kan inte förstå varför glanslösa 
fanatiker på tv avlossar skott i luften  
och bränner flaggor för att en 
medborgare i ett annat land spelat in 
en film med kränkande budskap för 
en religion? I ärlighetens namn kan 
väl inte ett helt land hållas skyldigt för 
en eller några medborgares gärning? 
Det är ju helt absurt. USA har många 
fel och brister men består ändå, sist 
någon räknade, av mer än en enda 
person och dennes åsikt. Har precis 
läst Salman Rushdies memoarer 
Joseph Anton. Rushdie fick en fatwa 
(dödsdom) på sig 1988 för sin bok 
Satansverserna, och har sedan dess 
levt under hot, i skyddat boende i 
England. Nu är det 2012 och han 
är fortfarande hotad. Låt oss säga 
att Rushdie tagit livet av en annan 
människa, alltså med berått mod dödat 
någon, och dömts till livstids fängelse. 
Då kunde han ha varit benådad nu,  
och mycket väl ha knallat omkring på 
gatorna som en fri man utan att väcka 
någons intresse. Men hans brott 
bestod inte i att döda någon. Han 
ifrågasatte, tolkade (enligt en del på ett 
väldigt korkat vis) och skrev om religion 
i en bok. Det ledde till en olagligt riktad 
dödsdom. Och av den anledningen har 
han tvingats leva oerhört begränsat. 
När drevet gick som värst kastade 
intellektuella opportunister i England 
sig in i debatten och eldade på hatet 
mot Rushdie i diverse tidningar. 
Lågpris till folket? Naturligtvis. Man kan  
alltid vända kappan efter vinden. 
Frågan som alla kan och bör ställa sig  
är: Är detta rimligt? Naturligtvis inte.  
Kan vi sitta still och acceptera att folk  
sätter pris på folks huvuden eftersom  
något de skrivit uppfattas som 
kränkande? Aldrig! Man kan fördöma, 
bli förbannad, räcka tunga, läsa lusen  
av folk, peka finger, men aldrig, aldrig  
någonsin, får vi tillåta att någon försöker  
sätta munkavle på yttrandefriheten. 

Jag lägger undan Joseph Anton och 
funderar och kan inget annat än att dra 
klara paralleller till Monty Pythons Life 
of Brian, och scenen där mannen sagt: 
Jehova ska stenas till döds. Vi måste 
tillåtas att vara ifrågasättande, elaka, 
skratta och driva med religion. Och om 
man inte har humor, inte vågar eller vet 
åt vad eller ens när man ska skratta, så 
får man, om uttrycket tillåts, lägga på 
burkade skratt så att de utan humor 
inte känner sig humorlösa och därmed 
givetvis kränkta. Om hundra år är jag 
helt övertygad om att folk, oavsett 
religion, kommer att titta tillbaka på 
detta och skaka på sina huvuden.  
Jag vill fortfarande inte ägna religionen 
en endaste stund av mitt korta liv, ändå 
sitter jag här lik förbannat och ägnar 
mig åt att skriva om detta ämne!  
Varför då? Jo, för litteraturens 
oberoende: yttrande- och pressfrihet 
får aldrig tystas. Böjer vi oss för detta,  
var står vi då? Ju mer man ger efter  
för dem som vill censurera, ju mer vill  
de censurera. Keep on rockin’ in the  
free world, med eller utan musik och  
penna, oavsett var man bor, kommer  
ifrån, eller vart man är på väg så är jag  
fullt och fast övertygad om att de allra  
flesta folken vill leva i fred. Krig är den  
absolut sämsta tänkbara lösningen  
oavsett vad konflikten handlar om.  
Kan det då bli krig på 2000-talet på 
grund av religion? Naturligtvis, det 
pågår ständiga krig runtom i världen, 
för inte har de väl med labyrintartad 
logik, pengar och makt att göra!  
Och ni har väl inte redan glömt – har ni  
det? – att det alltid är pengarna som  
styr. Så fort någon ifrågasätter 
rimligheten eller kritiserar religion 
dyker det alltid upp folk som tar ton i 
piccolaflöjtens övre register, och hittar 
någon rad i någon skrift som de kan 
skruva till för att gagna sitt eget ”höga” 
syfte. Jag kan så här avslutningsvis 
berätta för er i förtroende, eftersom ni, 
kära läsare, har sekretess, att mina  
personliga Satansverser är de bruks-
anvisningar som medföljer i de platta 
paketen. Men det fina i kråksången 
är att jag inte behöver handla på 
Ikea om jag inte vill, och kan därmed, 
istället för att lägga tid på att hata 
bruksanvisningarna, undvika att läsa 
dem. Tänk så enkelt det kan vara!

 
Anonym långhårig redaktör som 

heter Lars Yngve
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Ute på vägen igen

Okej, jag ska villigt erkänna att jag tillhör den 
kategorin av människor som blir nervös varje gång 
det brandgula kuvertet om min pension anländer. 
Brevet ramlar inte ner med en duns på dörrmattan. 
Tvärtom, det väger väldigt lätt och singlar ner som ett  
höstlöv som in i det sista krampaktigt håller fast vid  
sin gren. Jag sprättar, läser och läser utan att riktigt  
kunna ta in att jag inte lyckats skrapa ihop mer än  
denna lilla fjuttiga penningsumma till min ålderdom – 
då det är tänkt att man, om man nu får leva och ha  
hälsan, ska kunna dra sig tillbaka, läsa, mata ankorna, 
passa barnbarn och skämma bort dem med massor 
av prylar eller lägga sin tid på att spela på kam eller 
göra… ja, vad man nu vill göra resterande delen av  
sitt liv innan ljuset släcks. Jag antar att jag inte är ensam  
om att känna så, att inte riktigt fatta vad som hänt, 
eller hur det kunde bli så? Klimatet i samhället hårdnar,  
många saknar arbete och en meningsfull syssel-
sättning i Sverige, Europa och världen. Jag oroar mig  
över framtiden för mina barn, för landsbygden,  
för samhället, och då menar jag det samhälle som 
folkhemmet stått så stabilt på under så många år.  
Den tiden är ett minne blott. Dokumentärfilmen om 
Palme känns nästan som ett färgglatt bokmärke, en 
sagovärld. En film om en man med fel och brister som 
alla andra, men som stod upp för sina ideal. En film 
om en tid och värld som alla, oavsett inkomster och 
bakgrund, kunde känna sig delaktiga och välkomna in 
i. Idag kan man som Jan Emanuel Johansson kalla sig 

socialdemokrat, driva privata vårdhem, sälja dem  
med astronomisk vinst, spela storfräsare och dess- 
utom på fullt allvar ha mage att påstå: ”Den viktiga 
frågan är inte våra vinster utan hur mycket gott vi har 
skapat, hur många liv vi har räddat, och hur mycket 
pengar vi har sparat åt samhället. Vår verksamhet är 
bra främst för ungdomarna, men också för samhället”.
Han är en av den typen som Lundell så träffande 
beskriver i De fyras gäng, men tillhör ju, på pappret 
alltså, inte de fyras gäng! Jag brukar med en dåres 
envishet hävda att jag mer än gärna, liksom, antar jag,  
det stora flertalet andra människor, betalar skatt för  
att alla ska ha rätt till skola och sjukvård och alla de  
bra saker som våra förhållandevis höga skatter är –  
eller var – en garant för. Så är det inte längre. Om man  
blir sjuk och måste till doktorn ska man, om man nu  
har råd med det, för säkerhets skull ha en privat 
sjukförsäkring så att man får träffa en doktor!? 
”Men det betalar jag ju redan skatt för” brukar jag 
hävda, och får förklarat för mig hur det ligger till med 
den saken. Jag fattar inte ändå. ”Jag betalar ju för detta  
i skatten”, upprepar jag som en papegoja, och undrar 
vart de pengarna hamnar? Jag hade ju kunnat förstå 
att sjukvård med mera hade blivit sämre om vi fått 
betala mindre i skatt, men så är det ju inte! Svaret är 
att delar av våra skattepengar hamnar på Jersey eller 
på Caymanöarna tack vare att sjukvården med mera 
sålts ut till privata aktörer. Myndigheter sätter sprätt 
på miljoner, och politiker kunde ha egna radio- och  
tv-program under namnen ”Låta hakan gå”, ”Shabbel- 
babbel”, eller som Mose Alisons gamla titel: ”Your 
Mind Is On Vacation and Your Mouth Is Working 
Overtime”. Ingenting tycks spela någon roll längre, 
det finns inga principer. Ingen vill vara individ, det är 
finare att kalla sig ”varumärke” och sola tandköttet  
i kamerablixtarnas sken. Varumärke är det nya svarta. 
Allting var absolut inte bättre förr, men framtiden 

föreföll vara så mycket ljusare och 
bättre än vad den känns just nu!  
Den ena politiska dårpippihistorien 
avlöser den andra. Allra senast är det  
moderata kommunalrådet Lars Ahlkvist 
i Hörby i Skåne som har låtit göra en 
muralmålning för 600 000 kronor av  
sig själv som romersk legionär och sin 
kompis finansmannen som 1600- 
talskung, säkert en av de saker som 
det fnissas åt i kommunala korridorer. 
Jag har mycket svårt att tänka mig att 
ens Svinarps Starke man, Lars-Göran 
Bengtsson, skulle ha genomfört något 
sådant, även om nu räddaren i nöden 
och tillika kommundirektören Matts 
hade ställt sig positiv till det!

Ett sådant tilltag säger mycket om 
självbilden hos de styrande. En som 
reagerat kraftig på läget i samhället är 
Ulf Lundell som är aktuell med nya  
plattan Rent förbannat. Skivan inne  
håller de mest ilskna politiska texter 
som jag rentav någonsin hört.  
Texterna behöver inte analyseras,  
de är plakatbudskap på en sorgens 
första maj, med de röda fanorna på  
halv stång. Veckan innan Lundell  
börjar repa inför kommande turné tar 

vi en macchiato på Thulins konditori i 
Simrishamn och försöker komma fram 
till varför skiten brinner.
Rent förbannat!

Ja det är en titel som jag har haft 
liggande i några år, och jag har 
funderat lite fram och tillbaka på 
den, inte riktigt vetat vad jag skulle 
använda den till. Titeln förpliktigar, 
det mesta måste ju gå åt helvete 
med ett sådant namn.

De fyras gäng är ju Alliansen men  
sedan kommer en släng om media-
marknaden också. Folkhemsflaggan 
är ju nedhalad. Men jag är inte 
nostalgiker. Jag var där och växte 
upp i folkhemmet men det är inte 
så att jag längtar tillbaka till det, på 
det sättet. Det som har gått förlorat 
är faktiskt samhörighet, tillhörighet 
och gemenskap. Det är ett väldigt 
splittrat, hårt och rufft samhälle,  
och det har det varit i många år nu.

Om du och Margot Wallström på allvar 
hade gett er in i politiken så hade det 
hänt saker!

Det är inte alls säkert. Jag är inte 
intresserad av att gå in i något 
sådant. Det behövs definitivt artister 
och författare som laborerar i det  
här och höjer sina röster, det är  
vår uppgift.

Så fort du uttalar dig, eller inte uttalar 
dig, eller tar på dig ett par byxor av 
modell icke-jeans, blir det rubriker  
och löpsedlar!

Ja, i alla fall i Norrköping, haha.  

Ja, det var förbluffande faktiskt,  
en av de märkligaste upplevelserna  
jag varit med om. Jag satt ju ner  
och lirade, och man får ganska ont 
efter ett tag när man sitter ner och 
lirar i jeans. Så jag köpte på mig ett 
par väldigt fina och dyra chinos.  
Det hela började med att mitt band 
stod och tittade på mig och tänkte: 
”Vad fan nu då?”, till och med de fick 
en kulturchock. Jerker Odelholm 
blev jävligt chockerad!

Och sedan kommer man in på 
scenen och då är det recensenter 
som skriver: ”Nu är det slut, nu har 
han dragit på sig ett par chinos.”

Vad tänkte du då?
Tja du, emigrationstanken slår till 
med en gång och man tänker att 
man inte kan vara här längre. Det är 
så jävla dumt och dåligt. Och när 
till och med mitt eget band stod där 
och gapade tänkte jag: Vad är det 
för människor jag lirar med? säger 
Lundell och skrattar. Annars valsar 
jag faktiskt inte runt så mycket på 
löpsedlarna, men det skulle kunna 
vara så. En del väljer ju att göra sig 
tillgängliga hela tiden. Leif G W till  
exempel är ju på löpsedlarna 
varannan dag.

Du har ju en väldigt humoristisk sida, 
varför skriver du inte en rolig bok?

Jovisst, det skulle jag säkert kunna 
göra. Det har bara inte blivit så.  
Men jag har överlevt på humor sedan 
jag var ung. Det är inte alla som sett 
den sidan hos mig. För sex, sju år 
sedan ringde en finsk journalist upp 
mig enkom för att fråga: ”Varför finns 
det ingen humor i det du skriver i 
dina böcker?” Jag bara satt där och 
tänkte: Vafan, så mycket humor som 
jag har levererat i mitt privatliv och  
så mycket jag har läst, jag levde ju  
på MAD, Hasse å Tages böcker, 
och judisk humor tycker jag är helt 
fantastisk.

Humor är en sak men livet innehåller ju 
även tragik, vad gör dig ledsen?

Hmm… jag blir nog inte direkt 
ledsen över saker och ting numera 
utan istället förbannad. Ledsen… 
nej, då får jag nog gräva i alla lager 
och det har jag ingen lust till. Det är 
klart att det finns mycket tragik i mitt 
liv som jag levt, men det får ligga där 
det ligger nu, det är inte så mycket 
man kan göra åt det.

Själv kan jag drabbas av dödsångest, 
har du känt av någon sådan?

Det hade jag när jag fyllde sextio,  
det är tre år sedan. Året innan och 
året efter var det djupdykningar, 
men aldrig så att jag har behövt söka  
vård för det. Det kom till mig, men det  
lugnade ner sig. Amerikanerna säger:  
”Sixty is the new forty”, det kanske 
stämmer. Vi har ingen fyrtioårskris 
längre, det har förskjutits till sextio.

Man kan ju ibland fråga sig vad som är 
meningen med livet!

Ja, det kan man ju hålla på och 
fråga sig själv hela tiden, men man 
får aldrig något svar. Man får göra 
meningen helt enkelt!

Du är ju en rastlös människa, har du 
hittat hem, känner du att du har rotat 
dig här på Österlen?

Javisst. Jag har haft mitt ställe i 15 år, 
men jag flyttade hit permanent för 
sex år sedan. Jag vill inte gärna åka  
upp till Stockholm som jag är 
tvungen till nu när jag måste börja 
repetera igen. Det tar emot, ska du 
veta. Nu är det i och för sig helt okej 
att vara där ett tag, men det är här 
jag bor.

Grannen är grannen, man kan dricka 
elvakaffe tillsammans och låna en 
gödselgrep om man behöver. Det är 
enklare än vad jag förmodar att det är  
i Stockholm, och här är inte fullt så 
många människor med tjocka dyra 
klockor och bakåtkammat hår!

Sådana människor fanns där jag 
bodde i Stockholm. Fast Stockholm 
är så segregerat så man kan undvika  
det där. Vill man inte träffa på 
Sture plansmänniskorna eller 
hipstermänniskorna så är det lätt 
att undvika. Men nu sägs det att 
det finns en hipsterbeach nere vid 
Stenshuvuds nationalpark, den 
sydligaste delen är hipsterbeachen. 
Det är bara att hacka i sig, haha. 
Jag gillar verkligen den här staden 
och regionen, och har lärt känna så 
många människor och företagare 
som jag gillar.

Du har ju blivit en del av samhället här.
Javisst. Det är ingen som reagerar 
när jag dyker upp, och det är skönt.

Men hur är det i städerna?
I Stockholm är alla kända så det är 
ingen som noterar mig där, i Malmö 
är alla coola, däremot är folk av 
någon anledning lite mer uppspelta 
i Göteborg. Dessutom är det ju så 
att den unga generationen inte har 
en aning om vem jag är och vad jag 
håller på med.

Det tvivlar jag på. Ulf Lundell ingår i 
allmänbildningen!

Nej, det är faktiskt så, och det är 
ganska naturligt. Jag gick och tänkte 
på det häromdagen och mindes ett 
tillfälle då mina föräldrar satt och 
pratade om sin ungdoms sångidoler 
Sven-Olof Sandberg, Ernst Rolf 
och hela det här gänget. Jag kollade 
hur långt bak det var, vi snackade 
om det på 70-talet. Och det var 20 
år tillbaka i tiden vilket gjorde att vi 
hamnade på 50-talet, ganska stora 
tidsavstånd alltså. Jag ser det bara 
som helt naturligt.

Du har ju haft en lång karriär, du var på 
väg med en engelskspråkig platta vid 
ett tillfälle har jag förstått!

Ja, det fanns ett sådant upplägg en 
gång för tjugo år sedan, men det 
rann ut i sanden. Min resa började 
ju med engelskspråkiga låtar, men 
när jag jobbade med min första 
platta ansågs det ju i det närmaste 
som högförräderi att skriva på 
engelska. Det ansågs enbart som 
kommersiellt i proggen. Det var 
förbjudet om man skulle betraktas 
som någorlunda seriös. På den tiden 
var det ganska trångt och snävt.

Men så är det ju inte numera?
Nej, tvärtom. Nu vill de flesta skriva 
på engelska, och det hade jag 
förmodligen själv också gjort om 
jag börjat min karriär idag. Men bara 
för att byta språk skulle det kunna 

Och sedan kommer man in på 
scenen och då är det recensenter 
som skriver: ”Nu är det slut, nu har 
han dragit på sig ett par chinos.”
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vara intressant eftersom man har använt alla rim 
på svenska, liksom. Texterna är ju ett ständigt 
korsordspillande för att få ihop. Men så länge man 
har något att skriva om är det inte så problematiskt. 
Det vore betydligt värre om man inte hade det, 
skrattar Lundell.

När det gäller texter får du ändå inse att dina texter  
är hämmande för många andra svenska artister!

Det tvivlar jag på. Det finns nya skolor nu som 
Håkan Hellström, och många av de yngre. 
De skriver på ett helt annat sätt, ett ganska 
fascinerande sätt, väldigt flippat åt olika håll  
men det är bra tycker jag. Krokiga vingliga texter, 
men väldigt bra.

Less is more, skulle du kunna göra en låt som bara 
bestod av ett ackord?

Absolut, det har jag gjort. Ska man göra det måste 
man ha ett riff att bygga runt. Andra låten på 
Lazarus, Nytt hem, har bara ett ackord.

Jag blir förvånad, och inser att jag inte noterat det!
Det finns fler, tänker på Springsteens låt Seeds, 
den har bara ett ackord.

Du har ju fanatiska anhängare, får du mycket brev?
 Nej, faktiskt inte. Det skrivs inte så mycket  
brev längre.

Var det värre förr?
Jag har inte, i ärlighetens namn, haft så mycket 
kontakt med sådant. Visst har det varit en del under 
årens lopp, galna framstötar, men jag har klarat mig 
ganska bra från det där. Det finns en och annan, 
men då är det ju brevledes och jag känner igen 
stilen och kastar breven.

Läser du mycket själv?
Ja det gör jag. Biografier och facklitteratur.  
Jag gillade John Fowles Illusionisten, när jag läste 
den för ganska många år sedan. Just nu gillar jag 
Ludwig Wittgensteins idévärld, av Bo Andersson, 
den är så roligt skriven.  

Har du fler planer på att skriva för teater?
 Nej, inte just nu, säger han med ett skratt och 
fortsätter: Det känns lite hopplöst att skriva sex  
nya pjäser som ingen vill ta i. Däremot har jag haft  
planer på att sätta upp något själv bara för att få 
vara med om äventyret och se vart det bär hän.  
Det var ju på väg, en pjäs som hette Offpist såldes 
till Stadsteatern. Men ledningen som läste igenom 
manuset bara skakade på huvudet och sa att det  
här kan vi inte sätta upp. De tyckte det var för 
politiskt inkorrekt. Men det var ju skrivet för att 
vara politiskt inkorrekt, helt enkelt. Jag fick tillbaka 
manuset som jag gav ut i bokform istället.

Läser du dina böcker själv?
Nej det gör jag inte. Det var väldigt länge sedan 
jag läste någonting som jag själv skrivit. Det räcker 
liksom med att skriva boken och därefter läsa 
korrektur. Sedan är man rätt mätt på det och vill 
helt enkelt bara göra någonting annat.

Har det med det kritiska granskandet också att göra?
Javisst. Det är samma sak med mina plattor.  
Jag hade en period runt sextio när jag dök ner i en 
intensiv självkritik och bara gick igenom allt vad 
jag hade gjort. Och det var inte mycket som dög 
då. Det rörde sig kanske om en handull låtar som 
jag kunde säga var riktigt bra. Det mesta kändes 
oerhört daterat. Men så är det ju, och någonstans 
tvingas man ha överseende med sig själv som man 
var vid 25, 30, 35 års ålder. Man tänkte ju på ett 
annat sätt. Självkritik kan vara förödande, men då 
och då måste man ge sig hän åt det och dra bort 
skynken för att se, vad är det här? Men man får inte 
fastna i det, man måste ta sig ur det, annars kan  
det bli förödande.

Läser du serietidningar?
Ja för fan, jag har rejäla packar med serietidningar 
hemma. Jag läser i och för sig inte så mycket just  
nu, men jag älskar serier. Min favoritserie är nedlagd,  
den gick i DN och hette Tom Puss, katten och 
björnen. Men Rocky gillar jag väldigt mycket, den 
fick mig att garva högt senast idag! Jag köpte på 

mig tidiga årgångar av Peanuts, 
Snobben på engelska, från 50-talet. 
Den serien var så subtil redan på 
50-talet och känns inte alls daterad. 
Liv Strömquist har också sina 
poänger och kan vara riktigt bra.

Du har blivit ombedd att kommentera 
din nya platta, men den talar väl tydligt 
för sig själv?

Ja, absolut. Jag ingen lust att valsa 
omkring i pressen och kommentera 
privat sjukvård och friskolor, då blir 
jag ju nästan en politiker till slut.

Nu ska du börja repa inför kommande 
turné. Har du bestämt låtar?

Nej, inte riktigt än. Jag brukar ha 
ganska klara shower när jag kommer 
till repetitionerna, men det brukar 
ändra sig lite efter hand, även under 
turnén.

Hur väljer du ut material för showerna, 
du har ju enormt mycket material?

Jag får fokusera på det jag håller 
på med nu. Materialet till den här 
showen kommer till största delen att 
tas från nya plattan. Det ska kännas 
relevant. Men naturligtvis plockar 
jag in en del äldre låtar som jag vet 
att folk efterfrågar.

Du har gjort åtta dubbelalbum. När du 
skriver, är du då inne i ett stim?

Det är väldigt olika. Det är inte mitt  
mål att ge ut plattor med 24 låtar.  
Men nu börjar det bli formatupplös-
ning också, format är inte så  
intressant längre. Det var intressant  
när man gjorde LP-skivor med  
konvolut, då hade man 18-20 minuter 
till varje sida. Sedan fick man vända 
skivan, det var fantastiskt. Sedan cd- 
skivan kom har det förändrats; vem  
som helst kan ju sätta sig ner och 
göra sin egen favoritplatta av de här  
låtarna. Men Frank Zappa har, vad  
jag förstått, gett ut runt 35 dubbel-
album, och han ställde ju dessutom 
frågan: ”Does humor belong in 
music?” Han var riktigt sarkastisk. 
Bra.

Turnéstart i Västerås.
Sist vi var där och spelade var det 
stående publik, tre slagsmål pågick 
framför scenen samtidigt. Men den 
här gången är det sittande publik 
och förhoppningsvis lite lugnare.

Skulle du inte kunna tänka dig att  
göra en turné med akustisk gitarr  
och munspel?

Absolut. Jag hade faktiskt tänkt att 
den här plattan skulle bli en sådan, 
men när jag började göra plattan i 
maj kände jag att: nej, det blir inte så. 
Jag tar med mig ett band även om 
operationen blir större och större 
för varje turné och jobbigare ju äldre 
man blir. Fast jag är van vid det och 
vet vad det handlar om, och någon 
måste vara kapten på skutan.  
Det är inte lika roligt att åka 

turnébuss längre. Jag håller mig 
i trim genom att gå en mil varje 
morgon, annars hade jag nog  
inte orkat med i det tempot.

Du har en fin omgivning hemma.
Helt fantastiskt. Det är en sådan  
lyx att ha så stor tillgång till naturen.  
Jag har allt där, skogar, bäckar, ängar  
och hav. Och det är inte en käft där, 
särskilt inte så här års. Det är tomt, 
bara jag, korna och lite fåglar.

När gör du en akustisk turné på  
mindre ställen?

Jag vet inte. Jag är ju onekligen i 
sluttampen av att turnera, det är 
ingen självklarhet att åka runt längre. 
Jag tar en turné i taget.

Men ditt jobb måste göras!
Det finns andra jobb att göra, skriva 
böcker och spela in plattor, och just 

turnerandet är som sagt en stor 
apparat numera. Att bo på hotell har 
helt förlorat sin charm. Nu minns jag 
vår första turné, då standarden på 
hotellen vi bodde på var väldigt låg, 
utom på Ramada som var lyx med 
amerikanska mått på sängar. Att få 
komma dit var faktisk höjdpunkten 
på den turnén säger Lundell och 
skrattar gott åt minnet. Då var det ju 
progg som gällde. Vi tog betalt för 
att vi uppträdde vilket ledde till att en 
del demonstrerade mot att vi krävde 
arvode. Samma sak när jag satt  
och signerade Jack på ett varuhus.  
Då ansågs jag som kommersiell 
vilket var fult på den tiden. Det var 
faktiskt konstiga tider när jag tänker 
tillbaks på dem.

Uppslag på nästa bok?
Inte än, men det kommer snart om 
jag känner mig själv rätt. Det brukar 
bli så under en turné. Jag kommer 
nog att turnera nästa sommar också,  
men efter det är det läge att ta fram  
skrivmaskinen. Jag var precis och  
hämtade fem nyservade skriv-
maskiner Facit privat. Jag är otroligt 
glad att jag kan lämna in dem här, 
och därefter transporteras de till 
Sjöbo och anländer hit nyservade, 
som nya.

Du har förblivit Facit trogen genom 
alla år.

Ja, men det ska vara de svensk-
tillverkade maskinerna. Det flyttade 
ju till Polen och de som tillverkades 
där är inte bra. Jag köpte dessa av  
en lokal kille. Jag har försökt att skriva  
prosa på dator, men det funkar inte  
alls. Det enda som är bra med datorer  
är att det är tyst. Man stör ju ingen, 
men det går inte ändå. Den som läst 
det jag skrivit på dator har undrat 
vad jag håller på med! Jag har skrivit 
på skrivmaskin i så många år nu att 
jag inte kan vara utan den.

Fingersättning?
Jag kör pekfingrarna, faktiskt. 

Jag har alltid gjort det och det går 
ganska snabbt.

Samma här, men jag är imponerad av  
dem som kan skriva med rätt finger-
sättning. Det ser så bra ut.

Ja, verkligen. Det ser onekligen för 
bra ut, till och med. Det är nästan 
som med piano, händerna blir 
automatiserade. Lite riff och drillande  
med högerhanden, jag kollar på det  
och undrat vad fan det är som händer  
med vänsterhanden.

Men fem skrivmaskiner!
Jag har många fler än så, det är 
snudd på rena nojan över att det  
inte ska finnas fler skrivmaskiner.  
Jag sliter nog i genomsnitt ut en 
maskin per bok. Sedan är det 
färgband, det måste man också vara 
vaksam på och lägga upp en buffert 

av i kylskåpet.
Vi ger oss ut på stadens kullerstens-

gator, temperaturen är snarlik den som 
Lundell förvarar sina färgband i. När vi 
skiljs åt trycker jag igång FBL II i min 
iPod, och den följer mig gatan upp till 
torget med sin ödesmättade stämning 
och Ulf sjunger: ”Jag som kände mig så 
hemma här en gång, nu verkar nästan 
ingenting bekant”. Tiden går, samhället 
förändras, vi blir äldre. Jag kör förbi  
hamnen och blickar upp på himlen och 
ser moln utan minnen.

Lars Yngve

”Men jag har överlevt på humor sedan  
jag var ung. Det är inte alla som sett den  
sidan hos mig.” 
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Jeff

Lynne

”Hello, how are you? Have you been 
alright”…, så inleds ELO:s Telephone 
Line, och det är de raderna jag 
försöker låta bli att kasta ur mig, när 
Jeff Lynne ringer upp. Jeff Lynne har 
under hela sin karriär i princip sett 
likadan ut med samma fluffiga frisyr 
och samma tonade glasögon. Han har 
aldrig ställt till med några skandaler, 
gör sällan intervjuer och sysslar med 
att göra det han älskar: skriva musik, 
spela och producera. Det är ibland 
lätt att man glömmer bort hur bra Jeff 
Lynne egentligen är! För min egen 
del brukar det vara så att jag sitter 
och botaniserar i min skivsamling och 
kommer till bokstaven E, och där står 
vilka skivor? Yes, rätt, sitt ner. Även 
om det inte är min ELO-favorit så 
plockar jag gärna ut Discovery, som 
jag naturligtvis inte lyssnat eller ens 
tänkt på under flera år; dammar av 
konvolutet, låter vinylplattan försiktigt, 
nästan ljudlöst, glida ur innerpåsen, 
håller upp LP:n snett mot ljuset, 
studerar spåren, blåser försiktigt bort 
eventuella dammkorn, snurrar i gång 
skivan, sänker ner pickupen, för att i 
nästa ögonblick sitta i soffan och spela 
lufttrummor till Bev Bevans komp i 
Don’t Bring Me Down. Och så kan 
det i princip fortsätta resten av den 
dagen… 

Det har aldrig varit speciellt 
fräckt att gilla Jeff Lynne och ELO 
– ja, om vi nu bortser från 1977, mitt 
under brinnande punk, då deras 
dubbelalbum Out of the Blue slog 
försäljningsrekord så det visslade 

om det. Det blev ett av historiens 
mest omtalade dubbelalbum. Lägg 
därtill deras efterföljande 92 dagar 
långa herre-jesus-jävlar-Out of 
the Blue-turné, som innefattade 
rökmaskiner, rymdskepp, belysning 
och en laserteknik som fick självaste 
Pink Floyds ljusshow att framstå som 
nyckelringsbelysning! Ja okej, jag 
överdrev kanske något angående Pink 
Floyds ljusshow då, men bara något! 
Det har alltid svängt som bara den om 
Lynnes låtar och produktioner och 
jag har alltid gillat hans arrangemang, 
torra sång, snygga stämmor och hans 
i det närmsta patenterade ljudbild. 

Speciellt trumljudet med STORA 
cymbaler som skramlar länge, likt en 
upp- och nedvänd kökslåda full med 
bestick, som han med framgång hyrt 
ut till polarna Petty, Harrison och 
Orbison. Och vem kan egentligen 
motstå ELO:s fiolgnidande version 
av Roll Over Beethoven, där tagel 
flyger som söndriga gummisnoddar 
runt stråkar och cellos? Inte jag i alla 
fall, och för en ung gosse var detta 
storartad underhållning. Det är det för 
övrigt fortfarande, även om gossen 
blivit något så när vuxen och kraven 
blivit större och… ja visst, jag skriver 
gärna under på att saker och ting 
framstod som så mycket lättare innan 
jag hade utvecklat förmågan till ett 
kritiskt granskande, men vissa saker 
och musiker gillar jag oavsett deras 
för tillfälligt rådande status bland alla 
”Harry Boy”-recensenter. 

Okej, så hamnar vi ofrånkomligt 
där igen. Ja alltså, vid vinylskivans 
överlägsenhet när det gäller 
skivomslag, särskilt dubbelkonvolut. 
ELO:s skivomslag pryddes oftast av 
enorma rymdskepp, och sådana hade 
man inte sett till i Simrishamn, inte ens 
nere i hamnen, på den tiden. Har därför 
följaktligen aldrig riktigt kommit över 
att jag bytte bort A New World Record 
– en ovanlig utgåva med rymdskeppet 
på omslaget upphöjt – mot Hank 
C Burnettes Don’t Mess With My 
Ducktail, till en betydligt äldre och 
rökande fiskare med en Tuffa Viktor-
tatuering på underarmen som väldigt 
tydligt lät mig förstå vad som skulle 

hända med mina öron om jag inte gick 
med på att byta! 

Jeff Lynne är dubbelt aktuell med 
två plattor: Mr Blue Sky, som består av 
nyinspelningar av Lynnes personliga 
ELO-favoriter, som han ansåg aldrig 
låtit riktigt som han velat att de skulle 
i originalutförande, och Long Wave, 
på vilken han tolkar låtar som han 
lyssnade på under sin uppväxt. 

I år firar du 40 år med ELO.
Ja, 40 år är ju en ganska lång tid, 
men trots det känns det faktiskt som 
att jag inte är riktigt fullärd än. Det 
finns hela tiden saker och ting inom 
musiken som får mig att vilja lära mig 

mer. Det var ju lite grann därför som jag spelade in 
en del av ELO-låtarna igen eftersom de inte lät som 
jag alltid önskat att de skulle. 

Har du någon speciell favorit bland dina låtar?
Ja, men det är ingen av låtarna som varit hits utan 
en liten obskyr låt som heter One Summer Dream, 
en enkel låt vars ackordföljd jag är väldigt förtjust i 
och som har en melodi som är väldigt direkt. Det är 
egentligen lite svårt att förklara, men jag tycker helt 
enkelt om att lyssna på den.

Har alltid undrat över rymdskeppet, vem kläckte 
denna idé?

Det var faktiskt en på skivbolaget som först 
föreslog att vi skulle använda oss av ett rymdskepp, 
men det var en annan typ av rymdskepp än det som 
senare blev vår logo. Det första rymdskeppet såg 
ut som en korsning mellan en glödlampa och ett 
rymdskepp som pryder ELO 2. Vi gillade idén och 
vidareutvecklade den.

Jag som alltid inbillat mig att det var på grund av att du 
gillade science fiction!

Jo, du har rätt, jag älskar science fiction, men jag 
gillar även vetenskap och forskning rent generellt. 
Over here har vi till min stora glädje NASA 
Jet Propulsion Laboratory som jag är oerhört 
intresserad av och som jag snart ska besöka. Och 
nyss landade en rymdfärja här i LA som just nu åker 
runt på gatorna och visas upp, på väg till sitt nya 
hem som är ett museum.

Ni turnerade med rymdskeppet på scen!
Ja, det var, med den tidens mått mätt, en ganska 
avancerad teknologi. Det öppnade sig och vi stod 
där inne och spelade till sista låten då det återigen 
stängde sig. Det blev aldrig några extranummer, 
när locket var på plats var konserten slut. Det såg 
väldigt coolt ut men det var ibland oerhört varmt 
där inne. Faktum är att det ibland blev så varmt så 
att instrumenten stämde om sig, och det var ju inte 
så lyckat. 

Xanadu var en stor succé, har du inte funderat på att 
skriva musik till andra filmer?  

Folk frågar mig faktiskt med jämna mellanrum 
om lov till att använda min musik i filmer och jag 
säger alltid ja, om jag gillar filmen. Men jag inbillar 
mig själv att jag någon gång i framtiden kommer 
till att tacka ja till att skriva ett soundtrack till en 
film. Problemet med ett sådant uppdrag är att du 
tvingas arbeta ihop med en hel kommitté med alla 
som är involverade i projektet, och det är väldigt 
ansträngande. Jag är inte helt övertygad om att 
jag skulle klara av just den biten med folk som 
lägger sig i och ber mig ändra än här och än där i 
musiken för att det ska bli ”rätt” för de 13 sekunder 
som musiken används som bakgrundsmusik, för 
att därefter fråga om jag kan spela in ledmotivet 

igen! När man väl gjort det så ändrar 
någon sig igen… suck… Men som 
sagt, om rätt förfrågan och ett bra 
manus dök upp så skulle jag nog 
ändå faktiskt kunna tänka mig att 
göra det, trots att jag vet att det är en 
kämpig process.

Vad anser du själv är den största 
skillnaden mellan ELO och Jeff Lynne 
solo?

Ja du, på dessa två nya album är det 
ju ingen större skillnad eftersom det 
är jag som skrivit alltsammans och 
spelar och sjunger allt själv, och 
ELO består ju numera enbart av mig 
och Richard. Vi umgås fortfarande 
och är kompisar från den gamla 
ELO-tiden. Så skillnaden är inte 
speciellt stor numera.

På Mr Blue Sky dyker en tidigare 
outgiven Point of No Return upp, med 
Byrds-ringande gitarr. Var har du haft 
den gömd?

Den skrev jag faktiskt redan för fem 
år sedan men färdigställde till just 
denna skiva. Min manager tjatar 
alltid på mig om fler bonusspår, 
oavsett hur många bonusspår jag 
spelar in, och han ansåg naturligtvis 
att även denna behövde ett 
bonusspår. Låten utgår ifrån den 
stora bankkrisen, då den tråkiga 
historien började uppdagas och allt 
gick åt pipan med ekonomin.

Det var alltså ingenting som du hade 
förberett för Traveling Wilburys? 

Nej, intressant att du nämner 
det. Jag har aldrig tidigare haft en 
tanke på att de skulle kunna ha ett 
samband, men kanske i ett annat 
avskalat format…

Har ni någonsin diskuterat Traveling 
Wilburys volym 5?

Haha, den var bra den. Nej, det var 
Georges (Harrison) idé att hoppa 
över tvåan och gå direkt på volym 
3 för att på så vis göra volym 2 
lite mytomspunnen och få folk att 
fundera på om det verkligen fanns 
en volym 2 någonstans, och om 
någon har den och kanske kommer 
att ge ut den någon gång! En lite 
barnslig idé kanske, men det är 
sanningen bakom varför vi hoppade 
över volym 2.

Jag har alltid gillat dina produktioner 
och speciellt ditt trumljud, hur gör du?

Jag har egentligen inget speciellt 
bra svar på det. Jag gör som jag 
alltid gjort, det är väl det enda och 
mest sanningsenliga svaret jag kan  
ge dig på din fråga. Jag vet att många  
anser att jag har ett eget sound som  
producent och visst, så är det ju, 
men det enda jag har som regel är 
att jag gillar att hålla sången torr 
så att den låter riktigt nära, och det 
enda reverb, om man nu kan kalla 
det för det, som jag tillåter på  
sången är självljudet i rummet som  
uppstår där sången spelas in.  
Jag vet att det är sällsynt att man  
inte dränker sången i effekter.  
När jag producerar andra artister  
så producerar jag dem helt enkelt  

på det viset som jag själv önskar  
att de låter när jag köper en skiva med dem. 

Har du alltid klart för dig hur du vill att en sång ska låta 
när du börjar på den?

Ja, faktiskt. När jag skriver en låt så funderar jag alltid 
samtidigt på hur sången ska arrangeras och hur 
stämmorna ska låta, och när det väl är dags så går 
jag inte omkring och funderar på det speciellt länge 
utan hela processen går ganska snabbt. Oftast sker  
det kvällen innan jag ska spela in låtarna. Då bestäm- 
mer jag mig för hur de ska göras och när jag väl 
testar det dagen därpå så brukar det alltid fungera, 
så det är egentligen ganska okomplicerat. 

Det är ju en gåva att göra det på det viset!
Ja, kanske! Alla har ju olika metoder och arbetssätt 
för att komma fram till resultat. Jag arbetar 
intensivt, snabbt och på instinkt.

Hur gör du när du kommer till studion med en ny sång 
i huvudet?

Tillvägagångssättet är alltid detsamma. Det är oftast  
bara jag och teknikern i studion och musiken byggs 
upp från grunden. Allt startar med ett tempo på en  
metronom, därefter bygger jag upp låten runt det.  
Stämmorna brukar jag färdigställa ungefär halvvägs 
in i låten, då brukar jag som regel få klart för mig 
hur mycket plats sången tillåts att ta. Sång och 
stämmor får anpassa sig efter instrumenten.  
Jag älskar verkligen att spela alla instrumenten 
själv, men inte alls av egoistiska skäl utan helt 
enkelt för att jag tycker det är så förbaskat roligt  
att spela i mitt enmansband. 

Utöver dessa två plattor släpper du dessutom ett nytt 
soloalbum nästa år!

Jag har åtta låtar som är helt klara och som jag 
är väldigt nöjd med, och just nu håller på med de 
övriga som ska vara med.

Om du skulle beskriva ditt nyskrivna material?
Hm, det är faktiskt ganska svårt att sätta fingret på 
det eftersom det låter lite annorlunda jämfört med 
vad jag gjort tidigare, mer varierat och som sagt 
inte direkt vad folk kanske förväntar sig från mig. 

Dina produktioner funkar år efter år, de 
blir aldrig riktigt omoderna.

Ja, det är jag väldigt glad för, det 
påpekar folk ofta. Låtarna spelas på 
radio hela tiden trots att de är upp till 
fyrtio år gamla och det är jag väldigt 
tacksam för. När jag skrev låtarna 
så var jag ju oerhört tacksam om de 
lyckades ta sig in på listorna och jag 
hade absolut inte en tanke på att de 
skulle spelas i framtiden på radio. 
Men ofta får jag höra att mina låtar 
får folk att må bra och känna sig bra 
till mods, och det är ju någonting 
som gör mig väldigt glad. Ibland 
tror jag att det går en sorts röd tråd 
genom mina produktioner, utan att 
jag egentligen riktigt kan säga vad 
den röda tråden är.

Nytt album, då är det väl dags att åka 
på turné! 

Jag antar att du vet att jag inte är 
speciellt förtjust i att turnera, jag 
föredrar att turnera utan att resa 
någonstans. Med dagens teknologi 
så är det ju möjligt att möta hela 
världen hemma.

Jo, men det vore kul att få se dig i 
Sverige med rymdskepp och allt.

Ja, jo, men det är en sådan gigantisk 
apparat att ta sig ut på vägarna.  
Men det är verkligen längesedan  
jag besökte Sverige. Jag gillar  
hela Norden, så jag får väl helt  
enkelt försöka att bättra mig på  
den punkten.

Hur fungerade det med The Wilburys, 
jag antar att de inte var vana vid att det 
gick så snabbt när de spelade in!

Det var verkligen väldigt 
okomplicerat med den inspelningen. 

Det var fem gitarrer som spelade 
samtidigt runt en metronom och om 
det behövdes så gjorde vi det igen 
vilket innebar att vi på två tagningar 
hade tio gitarrer, och det var 
egentligen den enda gången då alla 
tvingades till att spela ihållande. När 
vi väl gjort de akustiska gitarrerna 
så åkte vi hem till George i England 
och fortsatte att slutföra arbetet där. 
Vi skrev låtarna på tio dagar, men 
arbetet med att färdigställa dem 
gjordes i små bitar åt gången, och 
det tog ungefär ett par veckor att 
färdigställa dem helt. 

Du gör en version av Roy Orbisons 
Running Scared på Long Wave. 
Diskuterade du och Roy någonsin hans  
musik och vad den betydde för dig?

O yes, säger Jeff, vördnadsfullt. 
Jag brukade be Roy spela sina låtar 
för mig enbart med sin akustiska 
gitarr, vilket han också mer än gärna 
gjorde. Han sjöng väldigt mjukt 
när han framförde musiken bara 
tillsammans med sin akustiska gitarr, 
och det var så vackert att lyssna på. 
Det var verkligen stort att sitta och få 
höra Roy framföra sina låtar bara så 
där. Jag frågade Roy vilken som var 
hans egen personliga favorit av alla 
låtar han skrivit och han svarade att 
det var Running Scared. Och när jag 
nu gjorde Long Wave så funderade 
jag på att det vore fantastiskt att 
göra en tolkning, en hyllning till 
Roy av hans personliga favorit på 
plattan. Det var oerhört svårt för 
mig att sjunga låten, inte bara för 
att jag skulle försöka matcha Roy. 
Vilket i sig är helt omöjligt, han var 

förmodligen runt 25 när han sjöng 
den första gången, och jag insåg 
hur svår den var att sjunga när jag 
stod i studion med den. Jag korsade 
mina fingrar och hoppades på det 
bästa. Låten är min hyllning till en 
vän som tyvärr gick bort alltför tidigt. 
Jag tycker det blev okej, det kommer 
ju aldrig att vara i närheten av Roy 
Orbison, men det är trots allt min 
version av hans sång. 

Jag har förstått att du gillar att spela 
ukulele!

Jag älskar ukulele, man kan spela 
precis vad som helst på en ukulele. 
Förutom att det är vackert och så 
litet att det aldrig är i vägen, är det 
ett fantastiskt instrument. Det finns 
dessutom en banjolele med skinn 
som låter väldigt starkt om man 
spelar det rätt. Det var George 
som fick mig att förstå ukulelens 
storhet. Han samlade på dem och 
köpte så många att han höll igång 
ukulelefabrikerna på egen hand.

Du borde ge ut ett ukulele-album 
tillsammans med Tom Petty?

Ja varför inte? Jag får väl ta upp det 
med Tom och höra vad han tycker 
om idén. 

Har du någonting som du känner att du 
vill uppnå mer rent musikaliskt?

Jag har haft en lång karriär, fått vara 
med i samma band som mina hjältar 
och dessutom producerat The 
Beatles, så i ärlighetens namn kan 
jag säga: nej, jag har uppnått allt  
jag kunnat drömma om och faktiskt 
mer därtill. 

Lars Yngve

”Det öppnade sig och vi stod där inne och spelade 
till sista låten då det återigen stängde sig. Det blev 
aldrig några extranummer, när locket var på plats var 
konserten slut. Det såg väldigt coolt ut men det var 
ibland oerhört varmt där inne. Faktum är att det ibland 
blev så varmt så att instrumenten stämde om sig,  
och det var ju inte så lyckat.”
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Fel etikett och dålig timing kan vara 
skillnaden mellan succé och ”bara” 
en hygglig födkrok. Fråga bara 
herrarna i Arizonacombon Calexico. 
Bandet bildades någonstans 
när den countryanstrukna no 
depressionrörelsen slog igenom 
utan att någonsin buntas ihop med 
storheter typ Jayhawks, Son Volt 
och Wilco. Samtidigt var de för tidigt 
ute för att flyta på 00-talets hypade 
folkrockvåg med band som Band Of 
Horses i spetsen. Resultatet blev att 
ännu ett band hamnade mellan de 
musikaliska stolarna och låstes in i den 
gigantiska alternativa americanafållan 
där kritikerrosorna förvisso flödar, men 
där grupperna dessvärre också är 
tretton på dussinet. Fast ena halvan av 
grundarduon, John Convertino gnäller 
inte. Han säger sig ändå vara nöjd med 
hur Calexicos karriär har utvecklat sig.

Oh, absolut, utbrister han. Jag 
kan känna att det vi lyckats med 
ligger långt bortom mina vildaste 
förväntningar. Det är verkligen fint 
att vi kunnat hålla på så här länge, 
och bara det faktum att du ringer 
upp och vill prata med mig gör mig 
hedrad.  

Den mycket ödmjuke John tillägger att 
den Skandinaviska publiken alltid fått 
allla i bandet att känna sig välkomna. 
Fast på senare år har fansen förstås 
vänta på ett nytt studioalbum. Hela 
fyra år har det tagit mellan förra 
studioalbumet och nya verket Algiers.

Varför det dröjt så länge? Well, jag 
tror livet blir mer komplicerat när 
man blir äldre. Ett annat skäl är att vi 
behövde ta en paus. Vi var inte redo 
för att göra en ny skiva förrän nu. Vi 

hade alla ett behov av lite frihet och 
att få ha lite tid för oss själva.

Hur tycker du de nya sångerna låter då?
Jag skulle vilja säga att vi har 
plockat element från våra tidigaste 
skivor den här gången, Det finns 
en mörkare ton på de här sångern. 
På samma gång har texterna mer 
svärta. Hela vår approach är subtil, 
jag tror det behövs ett par lyssningar 
för att man ska uppskatta det här 
till fullo. Vilket jag bara tycker är 
hälsosamt. Alla plattor behöver inte 
stega fram och ”Hallå, hur är läget”, 
och i det här fallet måste man titta 
under de olika skikten för att kunna 
ta till sig allting.

John säger att fansen förstår var 
Calexico kommer ifrån. De inser 
att bandet gör skivor med en viss 
låtordning som är  avgörande för flytet 
i  helheten, menar han och påminner 
om vikten av att ta sig tid och dyka 
ner i en hel fullängdare. Men den 
pianospelande slagverkaren är också 
mycket väl medveten om att i dessa 
internetdagar är de enskilda låtarna 
kung. Bristen på fokus hos folk rent 
allmänt är således uppenbar.

Ja, det där kan vara lite 
deprimerande. Men det är också 
inspirerande. Om man till exempel 
gå ut på U-Tube och hittar något 
man gillar blir det en kedjereaktion 
när man fortsätter titta på andra 
relaterade videos. För övrigt får man 
bara släppa de negativa tankarna 
med det  här. Det gäller att leva, 
släppa taget och se vad som händer, 
helt enkelt. 

Calexico fick tidigt sin 
alternativa stämpel, och där var 

americanaetiketten i sin tur huggen 
i sten för både skivbranschen 
och de journalister som initialt 
uppmärksammade dem. Det fanns 
helt enkelt inga andra alterntiv med 
tanke på att de rotiga influenserna 
spretade och hämtades från diverse 
självklara genrer såsom country, tex 
mx och lantlig rock. Detta i sin tur 

gjorde att bandet aldrig blev signat 
av något av de stora majorbolagen. 
Americanaband får sällan eller aldrig 
den chansen.

Fast grejen var ju den att jag och 
Joey kom från Giant Sand, som 
också är ett indieband, så det är inte 
konstigt att Calexico också hamnat 
i det facket. Men jag har alltid 
trivts med att ligga på indiebolag. 
Vårt nya skivbolag har gett oss 
fullständig frihet, och eftersom vi 
gillar att experimentera eller lägga 
in instrumentala spår på skivorna 
känns det här helt rätt.

Fast det kan vara ganska hårt att ha 

den hållningen. Har ni aldrig funderat på att ge upp?
Well, det där handlar nödvändigtvis inte om att ge 
upp. Det tror jag inte i alla fall. Det har mer att göra 
med hur man relaterar till musiken. Så länge man 
kan hålla en fräsch dialog går det att ta det som är 
jobbigt. För det som är tufft är resandet, bristen 
på sömn, dålig mat, och i vissa fall tjafs mellan 
bandmedlemmarna. Men vi hittar alltid sätt att 
hantera sådant, och när väl vi står på scen och folk 

uppskattar vad vi gör känns det som om vi kan ta 
allt sådant. Det är värt allt besvär.

Men är det här lika roligt som när ni började för 
tjugotvå år sedan? 

Yeah. Det är både kul och utmanande. Jag älskar 
fortfarande alla känslor jag får på scen, alla dessa 
nerver som skakar om mig. Jag blir exalterad av att 
spela och spontaniteten håller intresset vid liv. På 
sistone har jag  noterat en särskilt dynamik med 
fansen när jag stegar in på scenen som inte funnits 
där tidigare. Så så länge vi har en publik som ger 
oss så mycket som nu fortsätter vi säkert.

Peter Eliasson  

Calexico

”Hela vår approach är subtil, jag tror 
det behövs ett par lyssningar för att 
man ska uppskatta det här till fullo. 
Vilket jag bara tycker är hälsosamt. 
Alla plattor behöver inte stega fram 
och ’Hallå, hur är läget’...”

Susanna Alakoski ger den här månaden ut sin bok  
Oktober i Fattigsverige, en titel som ger mig många 
bilder av ett Sverige i svart och vitt. Eller grått. 
Oktobergrått. Eller i gråt! Just det där med fattigdom 
i samhället är någonting som vi möter i princip 
dagligen: folk som vittjar papperskorgar på burkar 
och flaskor och folk som står med kupad hand på 
diverse gågator? Jag tycker inte riktigt själv om det 
eftersom det ger mig ett enormt dåligt samvete, och 
har jag inga mynt eller kontanter med mig när jag 
passerar dessa människor väljer jag att inte möta 
deras blick, för jag vet att om jag möter deras blick 
utan att kunna erbjuda något, tuggar deras situation 
på mig inombords. De flesta strävar efter ett bra liv, 
ett arbete, en inkomst, ett hem, en trygghet, och de 
flesta av oss vill bara ha det som ”alla andra”, fast lite 
bättre. Varje dag försöker jag att ta mig tid till att tänka 
tanken: ”Jag har det bra”, det tar ungefär 2 sekunder, 
det har jag faktiskt tid till att tänka. Det har alla tid att 
tänka. Det handlar inte om att jag på denna korta tid 
ska gå igenom hela världens elände, utan det handlar 
bara kort och gott om en kort stunds tacksamhet och 
insikt. Prova det, stanna i steget, 2 sekunder: ”Jag har 
det bra”. Men i samma andetag finns det människor  
i omgivningen, i vårt land som kanske tänker: ”Fy fan  
vilken jävla tillvaro”. Har funderat på fattigdom, vad det  
betyder, vad det är, hur det definieras, och behövde 
några kloka tankar från en klok person.
Hur definierar du fattigdom?

Kul att du frågar om fattigdom och inte om 
barnfattigdom.

Jag definierar inte fattigdom, jag försöker förstå 
den.  Fattigdom är relativt och vi hamnar i stora 
diskussioner om vi ska definiera den här och nu. 
Dock, har läst att man mäter fattigdom på olika vis. 
En del definierar den enbart utifrån ekonomiska 
resurser, disponibla inkomster. Andra talar om 
relativ fattigdom vilket betyder att man mäter 
fattigdom i förhållande till hur stora tillgångar andra 
har. I EU används denna metod för att mäta och 
jämföra fattigdom i olika länder. Man kan också 
utgå från marknadsekonomins kanske viktigaste 
löfte till människorna, det vill säga ”frihet” och 
”valfrihet”. Saknar jag valmöjligheter (på grund  
av pengabrist) är jag alltså fattig?

För att något så när reglera svenska samhällets 
fattigdom ges ”ekonomiskt bistånd” som är 
kopplat till myndigheters bedömning av begreppet 
«skälig levnadsnivå». På nationell nivå regleras 
detta genom riksdagens årliga justeringar sedan 
1998. Men social bidragsnomens så kallade 
relativa värde har minskat eftersom den reala 
ökningen av disponibla inkomster som de flesta 
hushåll fått, inte kommit dem till del som står längst 
ner i fördelningspolitikens trappa. Så en del fattiga 
har blivit fattigare, säger forskningen.

I min kommande bok försöker jag  förstå 
fattigdomen i ett historiskt perspektiv. I min egen 
förhistoria. Från den ensamstående mamman, 
mammorna  i början av 1900-talet, till min egen 
upplevelse under 1970-talet. Fattigdom handlar 

väldigt mycket om ensamstående 
föräldrars situation.

 Jag har också funderat på själva 
skrivandet. Går det att skriva 
biografiskt? Jag hade samlat 
på mig 500-600 sidor om mig. 
Polisrapporter, läkarjournaler, 
utlåtanden från socialtjänsten. Det 
är ju en slags  biografi. Men vilka var 
de, de här människor som skrev om 
mig? Slutligen undrar jag även vad 
socialt arbete egentligen är. Psykisk 
sjukdom jämförs ofta med ett brutet 
ben. Det ”går att fixa”. Men vad är 
social sjukdom? Går den att fixa?

Hur ser man att någon är fattig?
Fråga barn, de vet, om man ska 
tro de ungar Stadsmissionen 
intervjuade i ”Barns tankar om 
fattigdom i Sverige”, 2011:

“Går man i samma kläder i tre 
veckor märks det att man är fattig.”
”Fattiga barn missar sånt som de 
inte har råd med. Saker som deras 
kompisar kan gå på.”
”Är man fattig försöker man ha  
kul som alla andra för att ingen  
ska märka att man är fattig.”

 Vad är det värsta med att vara fattig?
Många saker är svåra, fattigdom 
är en komplex fråga. Men om jag 
skulle peka ut något enskilt så är 
det nog oro. Att dagligen vara orolig 
och känna sig osäker. Jag skulle 
önska att vi kunde mer få syn på den 
komplexitet som ”sociala problem”  
utgör, som skulle öka förståelsen för  
hur intimt sociala problem och andra  
problem faktiskt hänger samman.  
Människor som är ”socialt sjuka” 
lider ofta av flera saker.  Som jag ser  
det är fattigdom ibland bara ett 
symptom på en mängd olika andra 
problem, strukturella, sociala och 
individuella, som tillsammans 
kanske bildar ett ”systemfel”?  
Och även vår förhistoria påverkar oss  
som individer. Social problematik är 
inte någon lätt sak att förstå, och för  
att förstå fattigdom måste vi förstå  
just detta. Barn som växer upp  
fattigt har inte som till exempel  
synskadade barn en intresseförening  
som för deras talan. De omges inte 
heller av en stark föräldragrupp 
som kan stötta eller tala för dem. 
Ofta är ett fattigt barn hänvisat 
till en tjänstemans goda vilja och 
omdöme. Därför är det svårt att 
förstå kritik som riktas till exempelvis 
Rädda Barnen, Bris och andra 

sådana organisationer, som kanske 
är de enda ”språkrör” fattig barn 
har. Dessa organisationer säger 
åtminstone att barnen existerar 
statistiskt sett.

Tror du att många mörkar sin fattigdom?
Det är väldigt skamligt att vara fattig. 
Tror att alla gör det, man skäms.  
Men om fattigdomen gått så långt 
som till hemlöshet, då går det inte 
längre att dölja den. Vilket inte 
betyder att dessa människor också 
skäms, det gör de såklart.

Vi i Sverige betalat ju en förhållandevis 
hög skatt, det borde ju inte finnas 
uteliggare och fattiga i vårt samhälle, 
prioriteras pengarna fel?

Det är svårt att förstå att det kan 
finnas hemlösa faktiskt. Det går ju att  
förändra situationen. Det finns många  
myter om hur man blir hemlös och 
varför. Rekommenderar alla att läsa  
på på Hemlöshetsakademien, Lunds  
universitets hemsida. Det är till exempel  
en myt att hemlösa själv orsakar sin 
situation. De flesta hemlösa har blir 
hemlösa på grund av orsaker de inte 
råder över, t.ex. extrem fattigdom.  
Eller av arbetslöshet eller genom 
att de inte lyckas ta sig in på en 
bostadsmarknad som ställer för  
höga krav på dem.
 Tror du att det är lättare – om man nu 
kan uttrycka det så? att vara fattig  
i Ystad än säg i Stockholm?

Det är nog aldrig lätt att vara fattig.
 Får du dåligt samvete när du går förbi 
folk som säljer de hemlösas tidning? 
Köper du alltid tidningar av försäljare?

Jag köper tidning ibland. Ibland inte.  
Det har även hänt att jag köpt samma 
tidning två gånger. Jag får inte dåligt 
samvete när jag passerar. Jag tror 
inte att hemlösa som säljer tidningar 
tänker ondare tankar om människor 
som inte köper en tidning än säljaren 
gör, som försöker sälja en kaffe latte, 
när vi passerar kaffebaren.

Du är ju framgångsrik och tjänar bra 
med pengar nu, får du någon gång 
dåligt samvete för det trots att du inte 
ska ha det?

Jag utbildade mig som ung och har 
arbetat många år. Jag är glad för att 
jag har haft råd att vara förälder, det 
vill säga att jag kunnat ge mina barn 
en barndom som skiljer sig från min 
egen. Jag har inte dåligt samvete för 
någonting, jag är stolt över det liv jag 
lyckats skapa.

Kollar du på prislapparna när du 

Susanna
Alakoski

handlar, eller köper du alltid det du  
är sugen på?

Mitt liv nu liknar det liv jag hade för 
tjugo år sedan. Jag kollar priser och 
planerar inköp. Van vid detta sedan 
barnen var små.

Vad har du för råd till folk som har ont 
om pengar och har svårt att få det att 
gå runt? Finns det råd att ge folk som 
har ont om pengar? Som skulle ge 
dem mer pengar?

Den enda bot jag kan se för de 
problem som finns i ett samhälle. 
Oavsett samhälle, är politik.

Motgångar i livet är det bara en 
drivkraft eller kan det även bli ett 
hinder, i så fall när och hur?

Motgångar i livet suger. I bästa fall 
kan de fungera som drivkraft och 
motor. Men för att det ska bli så så 
måste man ha, eller få en möjlighet, 
att använda dem på ett vettigt sätt.

Den värsta dagen på året att vara fattig, 
vilken tror du att det är, och varför?

Högtider och fördelsdagar är nog 
svårast, det blir så tydligt när ett 
barn till exempel inte kan bjuda på 
kalas tillbaka om han eller hon själv 
blivit bjuden. Samtidigt är det nog 
också så att vardagen kan vara 
lika svår, den där dagliga oron som 
människor känner, när pengarna 
inte räcker till när man behöver 
laga tänderna, köpa glasögon, när 
skolutflykten i skolan kommer på tal, 
sommarlovet…

Tror du att din nya bok kommer att ge 
folk dåligt samvete eller kommer den 
att vara en ögonöppnare?

Tror ingenting, när man lämnar ett 
bokmanus ifrån sig tar läsarna vid. 
En bok blir vad läsaren gör den till, 
ibland stannar en läst bok vid en 
läsupplevelse, gott så i så fall.

Lars Yngve
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Kalle Lind

Våra festligaste  
riksdagsledamöter:  
Ulla Lindström
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: 
socialistdjävulen och tikkönet Ulla Lindström.

Om man tittar tillbaka på hur Sverige 
har styrts under de gångna hundra 
åren så kan man konstatera att vi har 
haft långa statsministrar och tjocka 
statsministrar, skånska statsministrar 
och värmländska statsministrar, 
västgötska statsministrar och 
stockholmska statsministrar, skalliga 
statsministrar och statsministrar med 
lite mer hår, statsministrar med stora 
glasögon och statsministrar med 
enorma glasögon – kort sagt alla 
sorters statsministrar.

I princip samtliga minoriteter har 
varit representerade bland våra 
statsministrar, utom homosexuella, 
handikappade, judar, muslimer, romer, 
katoliker, utlandsfödda och så såna 
där … vad de nu kallas … såna som 
sitter ner när de … just det, kvinnor! 
Inga kvinnor har styrt Sverige sedan 
drottning Ulrica Eleonora i början av 
sjuttonhundratalet, och hon lämnade 
för säkerhets skull över makten till sin 
make Fredrik I efter drygt ett år. Så att 
inget skulle gå snett.

Men även om ingen kvinna ännu har 
varit mogen att leda landet så har man 
förstås haft kvinnor på andra viktiga 
befattningar. Eller åtminstone ganska 
viktiga.

1954 blev Ulla Lindström den tredje 
kvinnliga ministern någonsin, och den 
första som satt så länge att hon hann 
bestämma något. De båda tidigare – 
ekonomiprofessorn Karin Kock och 
överläraren Hildur Nygren – hade bara 
innehaft posterna några år vardera och 
inte fått förnyat förtroende, antagligen 
för att de kafferepstjattrade för mycket 
istället för att vara med och fatta de 
viktiga besluten i bastun. 

Det var statsminister Tage Erlander 
som tyckte att regeringen borde prydas 
med en nytt kvinnligt kuttersmycke. 
Mer än hälften av partiets väljare var ju 

kvinnor, så då var det inte mer än rimligt 
att en av femton ministrar kom från det  
svaga könet. Finansminister Per Edvin 
Sköld var skeptisk eftersom de båda 
tidiga kvinnorna inte varit särskilt 
lyckade. Socialminister Gunnar Sträng 
motsatte sig också nymodigheten med 
motiveringen: ”Vi har ändå kvinnornas 
stöd hundraprocentigt.” Det fanns ju 
ingen anledning att peta in ett kjoltyg 
för syns skull om kvinnorna ändå inte 
hade något bättre parti att rösta på.

Hursomhelst blev Ulla Lindström till 
slut minister. Nåt departement fick hon 
inte, risken fanns att hon skulle vimsa 
bort det. Den inledande skepsisen från 
de andra ministrarna förbyttes snart i 
förtjusning när de märkte att de kunde 
slänga på henne de uppgifter de själva 
inte ville ha. Utrikesminister Östen 
Undén skrev till exempel i sin dagbok 
att han la immigrationsfrågorna på Ulla 
Lindström för att han själv ville ha tid 
över ”till viktigare uppgifter”.

Lindströms snärtiga titel var således 
”konsultativt statsråd med ansvar för 
familje-, konsument-, bistånds- och 
flyktingfrågor”, alias slasktrattsminis-
ter. Under sina fjorton år i regeringen 
fortsatte Ulla Lindström att vara den 
enda kvinnan. Det var inte alltid 
alldeles enkelt. I pressen beskrevs hon 
gärna som ”pratmoster”, ”beskäftig”, 
”hysterisk”, ”amper”, ”snackesalig”, 
”trätlysten”, ”babblande” eller ”sessa 
med stjärten känslig för ris”, uttryck 
som aldrig användes för att beskriva 
Gunnar Sträng.

Allra mest problematiskt blev det när 
Sverige tog emot drottning Elizabeth 
II på hennes världsomsegling 1956. 
Lejonparten av den svenska reger-
ingen mötte upp när drottningen och 
maken Philip anlände med kunga-
yachten Britannia inför tvåhundratusen 
stockholmare som inte hade nåt bättre 

för sig. Efter att kung Gustaf VI Adolf 
och en hoper gubbar med borstar på 
huvudet stegat fram och bockat och 
gjort honnör om vartannat, var det 
regeringsmedlemmarnas tur. Gubbe 
efter gubbe körde fram näven och 
bockade sig. Även Ulla Lindström 
bugade. Så föreskrev etiketten att 
regeringens representanter borde 
göra. Ingen lär heller ha drabbats av 
bestörtning när det hela skedde.

En brittisk journalist på plats  
uppfattade dock Lindströms bockning 
som en förolämpning mot majestätet. 
Som kvinna borde Lindström ha nigit.  
Efter detta påpekande kom även 
svensk press på att Ulla Lindström 
borde ha nigit. Ju mer svensk press 
funderade på saken, desto mer insåg 
de att Ulla Lindströms artiga bockning 
i själva verket hade varit att spotta den 
ärade drottningen i ansiktet, använda 
Union Jack som dambinda och göra 
haggis av drottningens lilla Welsh corgi  
pembroke-valp. Vid närmare efter-
tanke, insåg svensk press några dagar 
efter att de inte reagerat ett dugg på 

Lindströms hälsning, hade Ulla Lindström skämt ut 
sig själv, regeringen, Sverige, det svenska kungahu-
set, det brittiska kungahuset, alla andra kungahus 
(för de är väl typ ett och samma?) och säkert på nåt 
sätt kyrkan också (för det hänger väl typ ihop med 
kungahuset?).

Det stormade i insändarspalterna. Vänner av  
ordning var rädda för att de svenska vänskapsför-
bindelserna med Storbritannien skulle ha ödelagts 
för tid och evighet. Internationell press hakade på: 
nu hade väl den svenska jämställdheten gått lite väl 
långt? Inte nog med att de där suspekta surström-
mingsätarna hade en levande kvinna i regeringen 
– hon fick tydligen bete sig hur hon ville! Hundratals 
svenskar skrev brev till Ulla Lindström och upplyste 
henne om att hon var en ”socialistdjävul, hundfitta 
och mjölkpiga”. Påståendet förbryllade troligen  
Lindström, som inte hade anat att hennes artiga  
bugning per automatik likställde henne med ett tikkön.

Nu skedde allt det här för mycket mycket längesen 
i en galax långt långt borta, så det finns naturligtvis 
inga lärdomar att dra för oss moderna upplysta män-
niskor. Annat än att man, nu som då, ska vara försiktig 
när man sätter kvinnor i ledande positioner. De kan 
lätt få för sig att de har samma rättigheter som män.

Kalle Lind

Illustration: Anna Handell

En annan gång besökte jag brorsan i 
Seattle och tog en tur till Olympia för 
att hälsa på bolaget Kill Rock Stars 
och naturligtvis titta på Sleater Kinney 
Road, som bandet tagit sitt namn 
efter. Stolt sträckte jag på mig vid 
gatuskylten, men när brorsan skulle ta 
en bild var filmen redan slut. Dessutom 
hade KRS stängt. Osis.

Men nu fick jag äntligen tag på 
Corin Tucker, bosatt i Portland, med 
anledning av hennes nya album ”Kill 
my blues”. 

Kunde inte låta bli att dra upp 
gammal Sleater Kinney historia. 

Sleater Kinney avslutade ju sin 
karriär med att av historiens bästa 

Corin Tucker

rockalbum, ”The Woods”. Jag har alltid undrat, hur en 
artist känner sig efteråt, efter en så total konstnärlig 
triumf. Hur var tanken på nya skivor efter det?

Jag var verkligen nöjd med ”The Woods”, men 
när du är musiker innebär det att du alltid tänker 
på nästa grej. Jag är väldigt intresserad av nya 
utmaningar.

Det låter som om din nya grupp är en arbetande 
enhet, alltså inte något sammansatt för studion. 

Stämmer det?
Absolut, och jag är jätteglad för att få jobba med 
den här gruppen musiker.

Ditt  sound har ändrats, jag hör väldigt mycket 
klassisk rock i kombination med din uttrycksfulla röst. 
Det låter som ett gammalt fint North West-sound. 
Men skiljer sig från tidigare. Det är mer som man 
säger i konsten, att du undersöker olika känslor och 

Jag har en liten historia med Corin Tucker och Sleater Kinney, fast  
jag aldrig träffat dem. En gång höll jag på att boka dem till Ystads 
konstmuseum, men så kom något annat emellan. För deras del. Osis.

attityder. Det är mindre direkt än med 
Sleater Kinney.

Jag tror att vi allihop dras helt 
naturligt till musiken från 70-, 80-  
och 90-talen, och vi gillar verkligen 
en massa traditionella rocklåtar. 
Men vi ville ha ett sound som var  
mera som dans på den här skivan,  
och vi har ju en fantastisk rytmsektion  
med Sara Lund och Mike Clark.  
Vad gäller texterna, lyriken, så 
försöker jag berätta en historia  
eller berätta om en idé i varje sång.

Om vi ser tillbaka, från ditt band 
Heavens To Betsy till i dag, så kan  
jag förstår höra skillnaden men det 
finns ändå mycket gemensamt.

Jovisst finns det en hel del 
gemensamma teman som följt  
mig hela vägen.

Om jag säger ”Combat Rock”, visst 
passar den Sleater Kinney-låten in på 
dagens situation? Och naturligtvis 
tänker jag på Pussy Riot. Vad tänker 
du om de här unga ryska konstnärerna 
och musikerna?

Jag känner mig väldigt engagerad 
i och entusiastisk inför Pussy Riot, 
och jag är bekymrad över deras 
fängelsedom. Jag tycker det här 

är en storartad sammansmältning 
av konst och politik, det är varken 
mer eller mindre än ett rasande 
energiutbrott.

Musik och konst kan ju ha inflytande 
i världen. De kanske viktigaste 
konstnärerna i dag är ju Ai Wei Wei  
i Kina och Pussy Riot i Ryssland.  
På många sätt är de ryska musikerna 
arvtagare till Riot Grrrl, också ni hade 
väl ett stort inflytande.

Om de här musikerna är influerade 
av Riot Grrrl känner jag mig mycket 
rörd över att föränderlighetens anda 
lever vidare.

Rock i världen och samhället, är  
det bara musik eller något annat? 
Vilken roll spelar rocken i USA?

Jag menar att rockmusik är en del  
av vår kultur, och att den kanske kan 
ha inflytande på människors liv.

Till sist vill jag tacka dig för en 
fantastisk skiva. Vad planerar du nu?

Tack, jag är glad att du gillar den. Nu 
är vi lyckliga över att bara åka ut och 
spela den här musiken för folk.

Thomas Millroth

”Om de här musikerna är influerade 
av Riot Grrrl känner jag mig mycket 
rörd över att föränderlighetens anda 
lever vidare.”
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FöRE SJÄLVA VIGSELN

Om du vill gifta dig är det viktigt att  
du är minst två, t ex av olika kön. När det 
gäller att hitta rätt partner, vill jag hän-
visa till min bok ”Att hitta rätt partner”, 
eget förlag, 2002, 180 sid, 650:-kr. 
(Jag kan sammanfatta innehållet genom  
att säga att det är en ren slump när man  
hittar sin framtida favorit. Det finns 
ingen chans att styra det.) Det är 
mycket du måste hinna med innan du 
vandrar upp för altargången för att 
vigas av någon lämplig präst. I första 
hand är det lämpligt att du har haft en 
någorlunda lycklig barndom.

Det är många som har frågat mig: 
”Hur får man då en någorlunda lycklig 
barndom?” Jag brukar då svara:  
”Det beror på din farmor och mormor.” 
Ser du, på den tiden när dina föräldrar 
var små (och Eisenhower var president 
i USA och Snoddas Nordgren sjöng  
Haderian hadera i Hylands 
”Karusellen”) så var mammorna i 
familjerna avgörande för om deras barn 
fick en någorlunda lycklig barndom. 
Papporna tjänstgjorde mera som sand-
säckar att slå på eller revoltera emot.

Papporna på den tiden ansvarade 
för de stora frågorna: Om Sverige 
skulle erkänna FNL, och om Sverige 
skulle skaffa atomvapen. Mammorna 
pysslade mera med små jordnära 
frågor: Om vi skulle flytta till Västerås 
eller om vi skulle få ytterligare ett 
syskon.  Du bör alltså redan som liten 
välja en god farmormor. Det har du 
säkert gjort. Det knepiga med att vara 
mamma (pappa) är att man måste göra 
flera saker samtidigt. (Och ibland står 
några av dessa saker i konflikt med 
varandra. Det är nog det som kallas 
livet.) En mamma måste ge trygghet 
och samtidigt förbereda barnet för 
frihet. En mamma måste göra sig 
oumbärlig och samtidigt tidigt vara 
beredd att klippa av navelsträngen. 
Håll barnet i handen! Släpp greppet!

En mamma ger barnet kompass och 
karta – men terrängen måste barnet 
utforska själv! Då har vi utrett detta. 
Om din farmor eller mormor har följt 
dessa regler, så är allting grönt. Ty då 

EN KAMP FöR ATT Få LEVA VÄRDIGT

Har ett fosterbarn rättigheter?
Har ett fosterbarn rätt att säga sin mening?
Vem lyssnar på ett fosterbarn? Gör du?
Jag har anmält staten, jag har riktat en anmälan mot  

Enköpings kommun för de övergrepp o den försum-
melse dom utsatte mej för som barn.

Jag lever med konstanta ärr och ett ibland ett 
alldeles söndertrasat känslopaket – men det kan jag 
leva med. Jag kan hantera det så länge jag vet att jag 
gör skillnad för de barn som mår dåligt idag, som i 
detta nu, och i framtiden, kommer tvingas genomlida 
det jag gjorde,

Jag kan leva med alla mina inre demoner så länge 
jag får tro att jag gör skillnad.

Vi kallade till presskonferens på ABF huset 
i Stockholm. All media var inbjuden likaså 
representanter från riksstadspartierna. Tv4 och 
Finlands största tidning kom och ställde frågar och 
intervjuade oss. Tv4 var också det enda media som 
hade reportage om detta.

Jag hade en träff med SR studio 1 inbokad efteråt 
men dom ringde och avbokade eftersom det kommit 
viktigare saker  emellan.

Hur kan något vara viktigare än våra barns säkerhet 
och trygghet?

Det här med att jag anmäler staten, är ett viktigt 
steg i frågan om vanvården i Sverige. Men istället 
för att uppmärksamma detta och hjälpa till att göra 
allmänheten och politikerna varse hur det ser ut och 
att vi nu håller på att ta våra första stapplande steg för 
att ge dagens fosterbarn och framtidens fosterbarn 
rättigheter, så valde tv, tidningar och radio att prata 
om de frigivna etioper-svenskarna – nej, inge fel med 
det! Hela etiopienfrågan tycker jag verkligen är i allra 
högsta grad viktig, men inte på bekostnad av våra 
barn, och ska man nu dra detta till sin spets så har de 
där männen suttit fängslade lite drygt ett år medan 
barnens ”fängelse” pågår livet ut.

En trasig barndom, en sprucken dröm kanske aldrig 
går att laga, barnen får ärr som dom tvingas leva med.

Hur kan ni journalister och media människor förvara 
att ni hellre berättar hur framtidens mynt skall se ut 
och väga än att låta dessa våra fosterbarn få utrymme 
så att en diskussion i ämnet kan komma på tal.

Ja, jag känner mej kränkt och sårad när 
vi vanvårdade återigen negligeras av samhället:  
Ty det finns alltid någon annan röst som skriker högre, 
det finns alltid någon annat fall som är viktigare och  
mitt liv och mina tankar, känslor och mitt väl åsido-
sätts och förträngs.

Igen.
Och igen.
Det gör ont inom mej när jag vet att barn i detta  

nu torteras, övergreppas och tvingas att hålla sej 
gömda fram till gryningen för att överhuvudtaget 
kunna överleva och allt detta i ”samhällets beskydd 
och omsorg”.

Skriv gärna om etiopiernas frigivning, skriv gärna 
om än det ena än det andra men glöm inte bort oss. 
Vi som redan glömts bort alltför länge, vi som ingen 
vill veta av eller ta ansvar för – vi har rättigheter och 
det är på tiden att vi får ett leva ett värdigt liv.

Sofia Rapp Johansson

har dina föräldrars  förutsättningar att  
göra dig till en harmonisk och insp irer-
ande människa varit mycket goda.

Samma sak måste du analysera när 
det gäller dina blivande svärföräldrar. 
Tänk på, att det inte är självklart att dina  
svärföräldrar går fint ihop med dina  
egna föräldrar! Det är bara i undantags-
fall som det blir klaff. Slumpen avgör 
även här.

Vi antar nu att du har tänkt igenom 
din barndom. Vi ska titta på stormtiden!  
Kanske har du under tonåren träffat

(alltför) många unga av helt motsatt 
kön och t o m av andra nationaliteter.

Jag förstår det. Har du lärt dig något 
av detta? Kanske svarar du: ”Ja, jag 
lärde mig att det finns alla sorters 
människor i Vår Herres hage, och en 
del tänker bara på en sak.” – ”Erotik?” 
– ”Nej, aktier.” Och så var det dags för 
yrkeslivet. Kanske har du en chef som 
litet grand påminner om Djingis Khan. 
Tänk på att även han kanske har sina 
små problem. Och nu är vi tillbaka på 
altargången. Strax ska du börja gå.  
Det är bra om du ler. Min egen pappa 
kom för sent till sin egen vigsel, för han  
hade lagt frackvästen på fel ställe.  
Min mamma stod utanför kyrkan och  
frös i sin brudklädsel och väntade, 
medan pappa ringde upp en herrkon-
fektionsaffär och började förhandla om  
priser och storlekar när det gällde frack  
västar. Denna västbrist fick sen symbol  
isk betydelse för deras äktenskap: 
Mamma kom alltid en halv timme för  
tidigt till avtalade möten, medan pappa 
alltid kom en halv timme för sent. Bägge 
var ständigt lika förvånade över detta.

Nu skrider du och din bästa vän 
framåt. Församlingen har just rest sig  
och betraktar er Intresserat. Tänk på  
att rikta blicken åt bägge sidorna! 
Försök undvika att småprata med 
din bästa vän! Det kan göra ett ytligt 
intryck. Nu är du framme. Nu får du 
strax frågan. Svara då gärna som 
kronprinsessan Victoria: Ja, ja, ja, jaaa!

Lycka till! Köp två skåp!

Jonas Hallberg

Illustration: Hans Lindström

ÄLSKLING KOM HIT  
MED DIN TRUT, SNART  
ÄR DET ROLIGA SLUT

Om ett par veckor kommer mina 
sånger att finnas utanför diktafonen 
här hemma då jag släpper mitt 
debutalbum Idyll. Det handlar inte om 
den perfekta idyllen utan saknaden av 
den och längtan efter en mer sorgfri 
tillvaro. Avståndet mellan där man är 
och dit man vill komma. Att längta hem 
men inte riktigt veta vart hem är.  

För mig kommer nog hemma alltid 
att vara Stora Lappträsk i Norrbotten. 
En by med femton personer och fem 
hus längs en grusväg. Där växte jag 
upp med mormor och morfar tvärs 
över gården. Mormor Iris körde aldrig 
bil, såg inte Paris men härmade 
småfåglarnas sång och visste alla 
blommors namn. 

Pappa spelade gitarr; Jimi Hendrix, 
Stones, Dylan, Byrds, Beatles.  
Han lärde mig några ackord och vi 
sjöng på hembygdsfester. Jag ville 
sjunga pop men pappa tyckte att jag 
skulle lyssna på Emmy-Lou Harris. 
Jag tyckte country var töntigt men 
lyssnade ändå. 

Sen hittade jag Allan Edwall och 
plötsligt kändes det ologiskt att skriva 
sånger på engelska. Allans musik 
var direkt, rak, rå och vacker. Jag blev 
förälskad och det här med att skriva på 
svenska smög sig på.

Nu står jag inför det som kallas för 
albumrelease. Stunden då jag (lite 
motvilligt) ska släppa taget om mina 
små älsklingar. Det gör mig lite rädd. 
Men jag försöker tänka som Allan.  
Att eftersom livet är fasligt kort och vi 
snart ska vissna bort så gäller det att 
inte fega ur utan omfamna rädslans 
käft istället. Så älskling kom hit med din 
trut för snart är det roliga slut. 

Vera Vinter

2 RECEPT På FRAMGåNG

Nu ska vi prata om framgång. Framgång, betyder  
att något går framåt. Tiden går framåt, så det som 
sker under tiden, något går framåt, är tidsfördriv. 
Detta sysslar vi med hela vårt liv, med olika framgång. 
Framgång är alltså INTE, hur smala vi är eller hur 
mycket pengar vi tjänar, under det att tiden går, utan 
hur väl vi fördriver tiden, alltså i princip, får den att 
försvinna. Att driva iväg tiden.....

Så! Nu i det blivande höstmörkret, ska vi laga mat 
och fördriva tiden på ett mysigt och framgångsrikt 
sätt. Ju längre tid vi fördriver, desto bättre!

Recept 1: Grekisk afton.
Börja med att sätta på Mikis Theodorakis, den där 
från Zorba är bra! Låt rummet absorbera stämningen 
och ge dig ut i naturen och hämta kåda, oregano och 
rosmarin. Sväng in om affären och köp lite lammbiffar, 
vitlök och olivolja. Köp även svarta oliver, Fetaost  
(om du inte vill ysta själv?), tomater och lök. Gör en  
sallad på tomat, lök och Fetaost. Blanda ihop resten 
av ingredienserna, förutom köttet och kådan, i en 
flaska. Detta ska vi använda senare, till 3 saker: 
Dressing, marinad och badolja. Leta upp en gammal 
sollampa och semesterkorten från Grekland 1990. 
Ta på dig badkläder.

Ta hälften av blandningen och lägg köttet i den. 
Lägg dig själv i en solstol. Domna bort i sollampans 
sken, med korten på magen. 

Sov i 24 timmar. 
Nu är köttet marinerat och det är dags för tappa 

upp ett bad. Häll hälften av dressingen i badet och 
resten på salladen. Stoppa kådan i munnen, häll  
upp ett glas vitt vin, vilket som helst. Släpa in grillen  
i köket, ta ut batteriet ur brandvarnaren och tänd den. 
Sjunk ner i badet, tugga på kådan och skölj ner den 
med vinet. Fattigmans Retsina! Mums! 

Upp ur badet, på med Toga och lagerkrans. Sätt  
på Opa opa och börja grilla. Käka resten av kådan 
och drick upp resten av vinet till det grillade köttet  
och salladen. Avsluta med saltlakrits och Vodka.  
Fattigmans Ouzo! 

Smaklig spis!

Recept 2: Thailändsk afton.
Fixa lite syrsor eller liknande och släpp ut i lägenhet 
eller hus. Släpa fram sollampan och sätt alla element 
på max. Sätt på ugnen på högsta och ha luckan 
öppen. Sätt på vilken Chillout skiva som helst och 
filmen ” Kungen och jag” på högsta volym. Tänd 
rökelse och smörj in dig i kokosolja. Spreja dig själv 
hela tiden med en vattenflaska, för att få in den rätta 
fuktiga känslan. 

Täck en plåt med tunt skivad vitlök och Ingefära. 
Lägg på en Lax eller vilken fisk som helst. Skiva en 
försvarlig mängs Lime och lägg på fisken. Häll på 
lite fiskbuljong, extra Limejuice och hela Chillifrukter 
bredvid fisken. In i ugnen.  

Leta upp Thailandsbilderna på hårddisken och  
sätt igång ett bildspel. Koka ris. Blanda en grogg  
i en spann. Is, sprit och blandvatten. 

Drick upp med sugrör och domna bort i en halv-
timme eller så. 

Riset är klart! Fisken är klar! 
Ätes med Flip-flop och en bir. 
Yin dee khap!

Tycker ni att det är jobbigt att fördriva tiden själv, 
kom och hälsa på mig! Kom till Österlen lyser 
2-4 nov.”Gårdens Café & Vedugn. I Apotekarns 
Trädgård.” i Simrishamn. 

Jonas ”Elektroniskt norrsken i syd” Jonasson

Det finns en första gång för allt här 
i livet. Man ska förlora oskulden, ha 
första fyllan. Första egna boendet, 
första slagsmålet. Första kärleken, 
första ciggen. Man kan rada upp hur 
många saker som helst, den ena mer 
trivial än den andra, men hur viktig en 
första gång blir är definitivt helt unikt. 
Första gången man lyckas byta däck 
på cykeln kan man känna sig som 
McGyver, medan andra första gånger 
är otroliga antiklimax (första ligget, 
någon?). 

För mig var idag första gången jag  
gått på fotbollsmatch, något som jag  
tidigare varit helt och totalt ointres-
serad av. Jag ser det som en del av 
allmänbildningen att gå åtminstone 
en gång, och en av mina vänner 
kommenterade att det kändes som att 
jag var på väg till ett studiebesök när 
jag sprutade ur mig otroligt okunniga 
fotbollsfrågor. Det var derby (vad är 
det?) mellan AIK och Djurgården (vilka 
hejar vi på?) och vi skulle stå i klacken 
på Råsunda (betyder det att jag måste 
sjunga?). De två senare frågorna 
kunde jag tio minuter senare besvara 
själv, när jag duckade för en projektil 
i form av en halvfull ölburk från någon 
som var milt uppretad över att jag inte 
sjöng med i AIK-ramsorna. De där 
ramsorna, förresten, förvandlar hela 

norra läktaren på Råsunda Stadion 
till en improviserad manskör med 
sällsynt fult ordförråd och dirigeras 
av en supporter med rakad skalle och 
armar tjocka som mina lår. Några av 
dem är så grova att jag vägrar att delta 
i dem. Stämningen är, milt uttryckt, 
skitläskig, särskilt för mig som är en 
relativ outsider. 

Ungefär 50 minuter in i matchen 
börjar jag bli lite varm i kläderna, 
och har lärt mig några ramsor som 
jag kraxar fram på skånska (ingen 
verkar invända). Då händer det. 
AIK gör matchens första mål, och 
vår läktare fullkomligen exploderar 
av testosteronstinna glädjetjut, 
omfamningar och röda bengaliska 
eldar. Det sprutar gul rök från någon 
okänd källa och skriken verkar aldrig 
vilja dö ut. Öronen ringer, ögonen 
rinner och jag tänker att det måste  
vara så här det känns att vara i krig.  
Jag skriker också och blir omfamnad, 
och för en kort stund så känner jag  
mig också som en broder, en av de  
gul-svarta, anonyma, kraftfulla bas-
stämmorna. Då känns det som att  
första gången var riktigt, riktigt bra. 

Joel Larsson

Illustration: Pär Lundström Gardh

FöRSTA GåNGEN I KRIG HUNDEXPO

Bortglömda. Sent på.
Nerdragna.
24 djur reser sig
synkroniserat 
och uppfinner
någon form av ljus
med dialekt.
Den enkla förklaringen
ignoreras 
och ersätts
av tankar 
gjutna i tenn & plast.
Med röd doft.

Olle Ljungström
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C-J:s nya bok heter WIDEBUM, WIDEBUM  
– anteckningar kring Alfred Döblins adresser.  
Den beräknas utkomma sent i höst.

Här och i angränsande hus på Kaiserdamm bodde 
bland annat Döblin, Dix, Remarque och Göring 
(Foto: C-J Charpentier)

Om Döblins flytt till Kaiserdamm finns naturligtvis 
en historia, för han både bodde och trivdes storartat 
sedan omkring aderton år på Frankfurter Allee  
i stadens proletära öster.

Men ack! Den ständigt bedragna hustrun tjatade 
hej vilt och ville bo mer ståndsmässigt, och Alfred  
gav med sig motvilligt för husfridens skull – vilket  
han ångrade redan efter ett halvt år. Och härdade ut 
fram till månadsskiftet februari-mars 1933, då det  
nazistiska maktövertagandet tvingade honom och  
familjen i landsflykt; dagen efter Riksdagshusbranden.

Kaiserdamm 28 – byggnaden mitt i bilden – blev 
Alfred Döblins sista adress i Berlin, och när jag står 
i porten svindlar plötsligt tanken. Ty dessa nyss 
nämnda herrar bör ha sett varandra dagligen: Göring 
bör ha kolliderat med exempelvis den intellektuelle 
juden Alfred Döblin, vars böcker brändes utanför 
Operan ett par månader efter flykten. Eller med Dix 
vars målningar både häcklades och eldades upp 
av den nya statsledningen – på order av den lille 
förkrympte Goebbels.

Och jag kan utan svårighet tänka mig samtalen 
vid de olika personernas frukostbord, hur de alla 
ondgjorde sig över omgivningen – fast med olika 
utgångspunkter.

Nu är det skånsk höst 2012 och jag sitter i arbets-
rummet, bearbetar intryck och skriver.

Under drygt ett år har jag motorcyklat i Alfred 
Döblins fotspår, från platsen där hans födelsehus 
i tysktidens Stettin låg till den finala bostaden på 
Kaiserdamm.

Det är alltså ett märkligt år som ligger bakom mig, 
ett år då jag bokstavligen vaknat och somnat med den  
tyske författaren. När jag inte suttit med lupp och 
granskat hundraåriga polska stadsplaner, för att 
försöka reda ut var sedan länge utbombade miljöer 
exakt befann sig i relation till dagens gaturum.  
En studie som ingen för övrigt gjort tidigare.

I Berlin, utan språkförbistring, var det dock enklare 
– ty här finns fortfarande skäligen intakta arkiv fram till 
omkring 1943. Vilket gör den fysiska gårdagen möjlig 
att rekapitulera.

Ett år med Döblin kan tyckas nördigt 
men det finns  
naturligtvis en orsak. Ty i min begrepps-
värld är Alfred Döblin Tysklands störste  
författare under 1900-talet, och det är 
en uppfattning som jag till fullo delar 
med Günter Grass.

Döblins mästerverk Berlin Alex-
anderplatz från 1929 är och förblir 
en av världens mest betydelsefulla 
storstadsromaner; vid sidan av James 
Joyces Ulysses.

Nu kommer en bok om Alfred 
Döblins livsväg, där jag följer honom 
från adress till adress i ett försök att 
kartlägga en litterär gigant – samtidigt 
som jag jämför dåtid med nutid.  
Väl medveten om att blott fyra av 
Döblins cirka tjugo visten i Stettin  
och Berlin finns kvar idag.

Bokens titel, slutligen, är 
identisk med de sista orden i Berlin 
Alexanderplatz. Sedan berättaren 
med en barnramsa ser såväl brun 
uppmarsch som annalkande krig.

C-J Charpentier

ALFRED DöBLIN: BOK På VÄG LIVETS LOTTERI

Här om dagen gick jag förbi ICA och 
läste på en av löpsedlarna. ”Tommy 
Körbergs bok avslöjar allt om hans 
sjuka liv”. Tänkte inte så mycket mer på 
det utan fortsatte in i matbutiken och 
plockade vad jag behövde, vad jag 
var sugen på, vad jag inte var sugen 
på. Bananer, ljust bröd, knäckebröd, 
Kalles kaviar, Kalles randiga (kunde 
inte bestämma mig för en så jag tog 
båda), leverpastej, mjölk, vaniljyoghurt, 
nötfärs, två kilo spaghetti, schampo, 
några burkar energidrycker, en påse 
ostbågar och två chokladkakor. 
Säkert något mer som jag glömt 
nu. Hela kalaset landade väl på 
350 kronor. Slog min kod, packade 
varorna i plastpåsar och öppnade en 
energidryck på vägen mot utgången. 
Så gick jag förbi den där Körberg-
löpsedeln igen. Stannade upp, tänkte: 
är DETTA dagens största nyhet?  
Är det detta som vi sätter på löpsedeln, 
förstår vi då vilket fantastiskt land vi 
egentligen lever i? Vi har helt enkelt 
inget fruktansvärt att skriva. Lite då 
och då händer det att några vilsna och 
vidriga människor sticker en kniv  
i någons mage på grund av svartsjuka,  
att någon blir rånad i en park i Göteborg 
eller att det är gisslandrama i Malmö. 
Det blir kalabalik i en vecka och sedan  
är stormen förbi. Det går några 
månader, Carola sätter löshår på sin 
adopterade treårings huvud,  
The X-Factor skickar vidare folk som 
inte kan sjunga, Molly Sandén raggar 
på Andreas Weise på en kändisfest 
och gör Saade svartsjuk, Magnus 
Carlsson köper röda skinnbyxor för nio 
tusen kronor, sommaren är över och 
tio människor intervjuas om hur dåligt 
vädret har varit, en lista över de rikaste 
kommunerna i Sverige. Dessa nyheter 
pryder alltså löpsedlarna vecka efter 
vecka, tills nån sjuk människa hittar på 
hyss och hamnar i rampljuset några 
dagar. Sedan är det Körberg och 
Carola som är där igen. Kriget finns 
inte och har inte funnits på många år.  
Vi äter, går i skolan, går till banken, 
andas frisk luft, sover i varma sängar. 
Kan vi snälla, bara för en sekund eller 
tio, tänka efter på hur sjukt jävla bra 
vi har det? Vilken tur vi haft som blivit 
födda i detta välbärgade, underbara 
land med alla möjligheter och verktyg 
i välden att göra exakt vad vi vill med 
våra liv? Att livets lotteri gjorde att jag 
kan skriva denna text på en Macbook 
med nutellamackor bredvid mig istället 
för att gå barfota på smutsig mark med  
trasiga kläder, tom mage och 
framsträckta händer mot främlingar 
och gör allt för en femöring eller en bit 
bröd. Livets lotteri. Vilken sjuk sak.

Claudia Cavalli

Tag plats. Flytta på dig, här ska jag sitta.
Magdalena Ribbing skulle ha en  

hel del att säga om det beteendet.  
Och det skulle gå ut på: så gör man inte.  
Det är inte bara ofint, det är opassande 
och oartigt.

Nog retar jag mig ibland på dessa 
storbakade bufflar. Fast de kanske 
bara är för blyga för att be om lov?!

Om jag nu skriver som kulturens 
Magdalena Ribbing skulle jag kunna 
se dessa tunga rumpors framfart på  
ett annat vis.

Se den som sitter bredvid som en 
tung betonghäck som brer ut sig.

Det är rätt att erövra plats, det är till 
och med viktigt att skaffa sig rum.

I kulturen. 
Alltför många intressen står i vägen 

för att konst ska kunna visas utan 
kommersiella hänsyn.

Jag tänkte på det, då jag häromdagen 
satt i en liten krets i Lasse Söderbergs 
nya arbetslya i Malmö och hörde på 
uppläsningar tillsammans med femton 
andra ivriga besökare.

Naturligtvis minns jag gärna 
poesifestivalerna i Malmö, i någons 
lägenhet, i Gregers Antikvariat och  
andra scener. Om jag hade varit med  
skulle jag också ha nämnt program-
verksamheten på Rönnells antikvariat. 
Tänk bara den hundrameterslånga 
kön till släppet av Blå-Tåget-boken för 
någon månad sedan.

Kom sedan inte och säg att inte  
sådana alternativa platser är 
nödvändiga, viktiga, livsavgörande.

Nu tog jag i och menade det också. 
Min gamle vän, redaktören och poeten 
Axel Liffner hävdade ju att man måste 
överdriva, för att lyssnarna ska förstå 
om man säger något viktigt. Tillräckligt 
många överslätande, skenneutrala ord 
täcker över verkligheten ändå.

Allt detta snurrade i huvudet, då 
jag med hunden Asta i släptåg var på 
väg mot Båstadgatan i Malmö, en liten 
gatstump i stadsdelen Sorgenfri.  
Här ligger galleri CeO. Jag ska träffa 
en av konstnärerna bakom projektet, 
Tiril Hasselknippe.

Jag vill inte fråga vad CeO står för,  
ty jag föredrar min villfarelse, att det 
är en hyllning till CO Hultén, som ju 
drev det legendariska Galleri Colibri 
i Malmö 1955-57, en av tidens 
viktigaste platser för samtidskonst.

Till CeO bjuder de in konstnärer i sin 
egen ålder. Hasselknippe känner jag 
till från elevutställningarna på Malmö 
Konsthögskola, där hon förebereder 

sin magisterutställning. Det betyder att 
från hennes tid i New York kommer en 
rad internationella kontakter av unga 
konstnärer.

En plats för konst av denna typ kan 
ju vara centrum i en cirkel som sträcker 
sig över inte bara Norden men också 
Berlin och New York. 

Ett internationellt ungt galleri 
således. Som sagt, inte helt olikt 
Galleri Colibri på sin tid.

Och när jag kikar bakåt och tänker 
på det galleriet är det bara konstatera 
vilken internationell bredd av artister 
som i dag ofta är legender. I alla fall 
oerhört betydande.

Samma förstås på Båstadgatan. 
Nya konstnärer som kommersiella 
gallerier inte hört talas om, folk i början 
av sin karriär. 

Det behövs inte mycket fantasi för 
att förstå vad ett sådant galleri betyder 
för en regions konstliv.

Det behövs många frirum. Det har 
ju också bevisats genom årtiondena 
i Malmö. Alltifrån den kortlivade 
Läderfabriken till Galleri Rostrum,  
som fortfarande är ytterst aktivt.

I Malmös konstliv har just de små 
gallerierna, gärna drivna av konstnärer, 
ofta av oberoende curators i tillfälliga 
rum, någons lägenhet till exempel, 
varit tongivande. Ingen nämnd, ingen 
glömd. Just då jag skrivit detta, kanske 
en ny plats öppnats, som jag inte hört 
talas om ännu.

Billiga lokaler är centrala. Också om 
de är tillfälliga.

I någons lägenhet visade curator-
sammanslutningen Byrån konstnären 
Ragnar Persson för ett par år sedan; 
i dag är hans egenartade bildvärld en 
självklarhet, då ännu obekant. Just nu 
är han aktuell med en bok tillsammans 
med Pär Thörn, ” Verkligheten 
nedtecknas, ges ord, förvanskas och  
blir en del av en ny omformad verklighet 
– Dokument kring mordet på Robert 
Risberg i Uddevalla 960513”, Orosdi-
Back. Den har nu recenserats i hela 
landet. Ett mästerverk i Borges och 

Death Metal-ikonologins efterföljd. 
Det är dessa frirum, där hyror och kanske också 

bindande regler och uppförandekoder spelar mindre 
roll, det är dessa utrymmen som syresätter kulturen. 
Jag vågar till och med skriva – gör kulturen. Det är i så 
fall inte en stor överdrift.

Just nu snurrar på min skivspelare den fjärde 
volymen av ”The Ruptured Sessions”, som ni säkert 
inte hört talas om. Men det är producenten Ziad 
Nawfal på Radio Lebanon, 96.2 FM, som håller 
radiokanalen öppen för beställningar, spelningar, 
möten med avantgarde och experiment inom 
musiken. Här fortsätter staden Beiruts starka 
experimentella kultur, där allt blandas, att pulsera.

Snacka om viktig plats utan andra hänsyn än  
just musiken.

Vad jag menade med liknelsen med rumpan och 
platsen i början av krönikan var att det faktiskt också 
kan vara befogat att ta sig plats. Galleri CeO ligger i 
en gammal affärslokal. Lämpligt använda den så här. 

Många hittar hit, kanske mest yngre konstnärer,  
men efter hand sprider sig nyfikenheten. 

Och varje oväntad kontakt och upplevelse  
vidgar världen. 

Jag känner det i alla fall som att jag blir litet större, 
då jag lär mig nytt.

Därför är det så viktigt med riktiga kultursidor, 
som serverar oss artiklar, essäer, det är ett 
slags hävdvunnen friplats. Det är klart jag oroas 
då Svenska Dagbladet kommer lägga ner sin 
kulturbilaga. Men vill ändå tro på redaktionen då  
den försäkrar att innehållet inte påverkas.

Fan tro´t. Jag blir nervös, för jag vill lära mig något 
nytt varje morgon. Inte en dag utan en understreckare 
och kulturartikel.

Komplettrat med uppläsningar, utställningar,  
musik på vilka platser som helst; bara de blir av.

Därför är det också riktigt att vara den som tungt 
men bestämt slår sig ner på den lediga platsen,  
även om den verkar upptagen. 

Då gäller inga etikettsregler. Säger jag som 
kulturens Magdalena Ribbing.

Tvärtom, mitt bästa råd för uppförande är då:  
tag plats!

Och! Har ni tänkt på att ni just nu håller en sådan 
alternativ plats i handen.

Thomas Millroth

Tag plats
Ni har säkert sett det. I bussen brer någon ut sig, har lagt en bok, en väska eller en matkasse på sätet bredvid. Så kommer 
någon annan. Går bestämt fram till platsen och utan ett ord börjar han – för det är mest en han – bestämt slå sig ner. I sista 
sekunden hinner den som sitter bredvid rädda matkasse, väska eller bok från att bli manglad och krossad av denna rumpa 
som bestämt sänker sig ner utan förvarning.

Thomas 
Millroth

METAL TO THE BONE
MEDALJENS MORALISKA 
BAKSIDA

Har du inget nytt att komma med så 
skriv en bok. Det tycks vara melodin 
om man är gammal i gamet och inte 
har så mycket att komma med när 
det gäller ny och spännande musik. 
Black Sabbaths starke man och enda 
stadigvarande medlem, Tony Iommi, 
berättar i självbiografin ”Iron Man, my 
journey through Heaven and hell” både 
uppriktigt och med torr humor om sitt 
liv. Självklart är det både intressant 
och man får veta sådant man inte 
kanske tidigare visste. Vad tänker jag 
inte avslöja utan det får den som köper 
boken läsa sig till själv. Det som stör 
mig i den svenska översättningen är 
att den är slarvigt gjord och att det 
finns en rad faktafel. Sådant drar ner 
läsupplevelsen ganska rejält men 
annars är boken läsvärd förutom att 
Tony känns lite väl distanserad till saker 
som borde berört honom betydligt 
djupare. Faktum är att han känns rent  
känslokall i vissa avseenden. Vad säger 
du om en pekbok för hårdrocksbarn, 
eller rättare sagt, deras föräldrar? 
Boken heter ”Pek Heavy” och är precis 
just det. Kul idé och boken är, för att 
tala klarspråk, jävligt snygg men det är  
just det och inget mer. Faktum är att 
”Pek Heavy” är lätt löjlig om jag ska 
vara helt ärlig. 

Jag har läst flertalet biografier som 
ett otal hårdrockare skrivit. I samtliga 
fall, precis som i ”Iron Man” så slarvas 
saker bort, man går inte på djupet och 
får det mest tragiska att verka ganska 
tufft. Den bästa och mest uppriktiga 
boken är Nikki Sixx ”The heroin 
diaries” som faktiskt beskriver misär, 
uppgivenhet och svek på ett, som det 
känns i alla fall, ärligt sätt. 

Jerry Prütz

”Alltför många intressen står i vägen 
för att konst ska kunna visas utan 
kommersiella hänsyn.”

Det finns faktiskt fortfarande några 
konungariken kvar i världen. Sverige är 
ett. Saudiarabien är ett. Kungar brukar 
hälsa på varandra. År 2011 fick  
Saudiarabiens kung Abdullah en medalj  
av den svenska kungen.

 Saudiarabien är en av världens 
hårdaste diktaturer. Amnesty Inter-
national beskriver i en rapport ett land 
där kvinnor utsätts för omfattande 
diskriminering, där myndigheterna 
vidtagit en rad åtgärder för att strypa 
yttrandefrihet och där fångar utsätts 
för tortyr.

 Detta hindrade inte Sveriges kung 
från att åka dit förra året. Han ville  
hylla Saudiarabiens kung Abdullah.  
Kung Carl Gustaf var där i sin egenskap  
av hedersordförande för World Scout  
Foundation, inbjuden för att dela ut 
hedersbevisningen Bronsvargen som  
ges till personer som stått för extra-
ordinära tjänster för världsscouting.

 Saudiarabien är ett intressant land 
för fler svenskar. Svenskar som vill sälja 
saker. Det kan vara möbler och det kan 
vara militär utrustning. Problemet är att 
Sverige har en självbild som säger att 
landet karaktäriseras av jämställdhet, 
öppenhet och tolerans och att vi håller 
respekten för demokrati och mänskliga 
rättigheter högt. Hur ska man då göra  
när man samtidigt vill handla med ett  
land vars högsta ledning är helt 
främmande för den här typen av 
värderingar? Ja – man får mörka  
helt enkelt!

 Är det staten som ska sälja militär 
teknologi, kanske t.o.m. bygga fabriker 
(?), så bildar man ljusskygga bolag 
och sätter på sekretesstämpel. Är det 
privata bolag som IKEA, som ska sälja 
möbler, så retuscherar man bilderna 
i katalogen. Bort med det som kan 
störa affärerna. I det här fallet var det 
kvinnorna som störde. Trodde IKEA. 
Faktum är att Saudiarabien själva 
förnekar att det är de som ställt krav på 
retuschering. Det finns andra bolag 
som har kvinnor i sin reklam, påtalar de. 
IKEA har alltså på egen hand, parallellt 
med sin officiella, "schyssta", policy, 
utvecklat en lyhörd känsla för vad som 
är lämpligt och vad som inte är lämpligt 
när man vill göra affärer i andra delar 
världen, t.ex. i Saudiarabien.

 Medaljer är bra. Moral är dåligt.  
För affärerna alltså.

 
 Gudrun Schyman
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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

Krigstrummorna mullrar allt högre  
över Iran. Föreställ dig att läget är  
det motsatta. Iran för ett blodtörstigt 
och destruktivt lågintensivt krig mot 
Israel. Stormakter är inblandade och 
ledarna påstår att förhandlingarna  
har strandat. Israel vägrar att skriva  
på ickespridningsavtalet och att tillåta 
inspektioner, vilket Iran har gjort. 
Israel fortsätter att motsätta sig det 
obevekliga kravet från omvärlden att  
upprätta en kärnvapenfri zon i området. 
Iran får hela tiden stöd från sin 
beskyddande supermakt.

Därför förklarar Irans ledare att 
de har beslutat att bomba Israel. 
Framstående iranska militäranalytiker 
rapporterar att attacken kan komma 
före det amerikanska presidentvalet.

Iran kan använda sig av sitt 
starka flygvapen och sina nya, 
kärnvapenbestyckade ubåtar som 
Tyskland har skickat. De är placerade 
utanför Israels kust. Oavsett när 
det kommer att ske, litar Iran på att 
supermakten som stödjer dem ska 
delta i attacken, eller kanske till och 
med gå i spetsen för den. USA:s 
försvarsminister Leon Panetta säger 
att man inte förespråkar ett sådant 
angrepp, men att Iran som suverän 
stat agerar för att bevaka sina egna 
intressen.

Det här är förstås omöjligt att 
föreställa sig, även om det faktiskt 
händer fast med ombytta roller. 
Analogier är ju aldrig helt exakta,  
och denna är orättvis – mot Iran.

Precis som sin beskyddarstat 
använder Israel våld när de själva vill.  
De olagliga bosättningarna i ockuperat 
område finns kvar. Vissa områden är 
annekterade, alla trotsar skamlöst 
internationella lagar och FN:s 
säkerhetsråd. Israel har flera gånger 
brutalt attackerat Libanon och den 
fängslade befolkningen i Gaza. 
Tiotusentals människor har dödats 
utan någon trovärdig anledning.

För trettio år sedan förstörde Israel  
en irakisk kärnreaktor, och den 
handlingen har fått beröm på senaste 
tiden. Men det finns starka bevis, till  
och med från den amerikanska 
under rättelsetjänsten, att bombandet 
av reaktorn inte fick slut på Saddam 
Husseins kärnvapenprogram – 

attacken satte snarare igång det. Om 
Iran bombas kan det få samma effekt.

Iran har också tagit initiativ till 
aggressiva handlingar – men under 
de senaste hundratals åren har det 
bara skett under shahens regim, 
som stöddes av USA, när man anföll 
arabiska öar i Persiska viken.

Iran hade kärnprogram när shahen 
satt vid makten. Programmen fick 
starkt officiellt stöd från USA. Irans 
regering är brutal och förtryckande, 
precis som USA:s allierade i området. 
Den viktigaste bundsförvanten 
Saudiarabien har den mest extrema 
islamistiska fundamentalistiska 
regimen. Landet spenderar 
enorma summor på att sprida sin 
radikala riktning inom sunniislam, 
wahhabismen. Diktaturerna i Persiska 
viken som alla är allierade med USA, 
har brutalt slagit ner folkets försök att 
ta del i den arabiska våren.

Alliansfria rörelsen, som består 
av regeringarna för största delen av 
jordens befolkning, har i dagarna 
möte i Teheran. Rörelsen visar starkt 
stöd för Irans rätt att anrika uran. 
Vissa medlemmar, till exempel Indien, 
följer bara delvis och motvilligt USA:s 
stränga sanktioner.

Delegaterna i Alliansfria rörelsen 
förstår otvivelaktigt vilket hot det är 
som dominerar debatten i västvärlden. 
General Lee Butler som tidigare var 
chef för USA:s strategiska befäl, 
kunde inte ha uttryck det tydligare: 
”Det är extremt farligt att ett land i 
den kittel av fiendskap som vi kallar 
Mellanöstern”, har beväpnat sig med 
kärnvapen, vilket ”inspirerar de andra 
länderna till att göra likadant”.

Butler menar inte Iran utan Israel, 
som både i arabländerna och i Europa 
anses utgöra det största hotet mot 
fred. I de arabiska länderna rankas 
USA som det näst största hotet, 
medan man inte alls är lika rädd för 
Iran, även om man inte gillar landets 
politik. I många undersökningar anser 
majoriteten till och med att regionen 
vore mycket säkrare om Iran hade 
kärnvapen för att få en balans till hoten 
från Israel och USA.

Om det faktiskt är så att Iran håller 
på att skaffa sig kärnvapen – USA:s 
observatörer har ännu inga uppgifter 

om det – så kanske det beror på att de  
har blivit ”inspirerade till att göra 
likadant” av hoten från USA och Israel, 
hot som uppenbart strider mot FN:s 
deklarationer.

Men varför ses då Iran som det 
största hotet mot världsfreden i den 
officiella västerländska retoriken?  
Den främsta orsaken enligt 
amerikansk och israelisk militär och 
underrättelsetjänst är att Iran kan ha en 
avskräckande effekt på våldsangrepp 
från USA och Israel.

Dessutom måste Iran straffas för sitt 
”framgångsrika motstånd”, vilket var 
USA:s anklagelse mot Kuba för cirka 
femtio år sedan. Den anklagelsen är 
än idag drivkraften för USA:s angrepp 

på Kuba som inte har upphört, trots 
omvärldens fördömande.

Andra händelser som vi läser om på  
löpsedlarna kan må bra av att ses från  
ett motsatt perspektiv. Anta att Julian  
Assange hade läckt ryska dokument 
som avslöjade viktig information som  
de ryska ledarna ville undanhålla  
från allmänheten, men att omständig-
heterna i övrigt var exakt desamma.

Då skulle Sverige inte tveka att 
koncentrera sig på det som de uppger 
vara den enda viktiga frågan för dem, 
och acceptera erbjudandet att förhöra 
Assange i London. Sverige skulle 
hävda att om Assange återvände till 
Sverige (som han har gått med på att 
göra) skulle han riskera att bli utlämnad 
till Ryssland, där utsikterna till en 
rättvis rättegång är små.

Och Sverige skulle hedras för att 
agera efter sina principer och Assange 
lovordas för att ha gjort allmänheten 
en tjänst – vilket naturligtvis inte hade 

hindrat att man tog anklagelserna mot honom på 
fullaste allvar.

Det som för närvarande ger störst rubriker här 
i USA är presidentvalet. Justitierådet i Högsta 
domstolen Louis Brandeis gav oss, på sin tid, ett 
passande perspektiv när han menade att ”Vi kan 
ha demokrati i det här landet, eller så kan vi ha 
rikedomarna koncentrerade på några få, men vi  
kan inte ha både och”.

Med den insikten bör rapporteringen om valet 
fokusera på hur pengar och rikedom påverkar 
politiken. Förhållandet har nyligen analyserats 
i studien ”Affluence and Influence. Economic 
Inequality and Political Power in America” av Martin 
Gilens. Han skriver att den stora majoriteten  
”är maktlösa när det gäller att forma den statliga 
politiken när deras behov och önskningar avviker  
från de mycket rikas, som för det mesta får vad de vill.

Då är det inte så konstigt att USA, trots sina 
enorma fördelar, kom på 27:e plats av de 31 
medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling, när det gäller  
social rättvisa. 

Eller att viktiga frågor inte behandlas rationellt  

utan liksom försvinner i den nuvarande valkampanjen, 
ibland på ett nästan komiskt sätt.

Exempelvis rapporterar Paul Krugman att den högt 
ansedde Store Tänkaren i det republikanska partiet, 
Paul Ryan, berättar att han hämtar sina idéer om det 
ekonomiska systemet från en karaktär i en fantasy-
roman – Atlas Shrugged (Och världen skälvde) 
– som vill att man ska använda guldmynt istället för 
papperspengar.

Det återstår bara att hänvisa till en verkligt 
framstående författare, Jonathan Swift. I Gullivers 
resor bar de vise männen i staden Lagado med 
sig alla sina ägodelar på ryggen och kunde på så 
vis använda dem för att byta till sig saker utan att 
behöva använda guld. Då skulle ekonomin och 
demokratin verkligen blomstra – och det bästa av allt, 
ojämlikheten skulle minska betydligt. En senkommen 
gåva till justitierådet Brandeis vålnad.

© 2012 Noam Chomsky

N. Chomsky

När travesti blir tragedi
Det är inte lätt att byta perspektiv, att se på världen med andra ögon än vi är vana vid. Men det kan vara 
givande att försöka se något annat än bara det som vi serveras varje dag. Vi tar några exempel.

”I Gullivers resor bar de vise männen  
i staden Lagado med sig alla sina 
ägodelar på ryggen och kunde på så 
vis använda dem för att byta till sig 
saker utan att behöva använda guld.”

xxx

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

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

I nuläget finns manus för sju episoder.
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Månadens 
klassiker

Plats: Haight-Ashbury, San Francisco. 
Tid: sent 60-tal. Ämne: tunga 
syratrippar med Jack Nicholson 
och hans gäng av acid burnouts. 
Producent: Dick Clark!

Ja, ni läste rätt. Idag är knark lika 
med bajs enligt officiellt påbud, men 
1968 var psykedelia så hippt att 
t.o.m. den stomatolleende, släthyade 
ledaren för det kategoriskt dygdiga 
amerikanska tv-programmet American 
Bandstand såg det som ett smart 
karriärdrag att ge sig in bland LSD:ns 
talrika popkulturella utlöpare.

Visst – hippiekulturen och ”the 
summer of love” handlade inte bara 
om droger. Men man kommer inte 
ifrån, att det psykedeliska, alltså den 
känsla av mystisk förening och enhet 
som enklast frammanas medelst 
sinnesvidgande droger, var en 
betydelsefull katalysator för den tidens 
etik och estetik. Den utbredda vanan 
bland b-filmsregissörer att, om inte 
löpa linan ut med ren knarkspekulation 
som i denna film, så åtminstone kasta 
in en mer eller mindre malplacerad 
trippscen här och var, bär syn för sägen.

Filmen inleds med ett hippt, 
kontra kulturellt fotomontage av 
demonstranter, atombomber och 
blommor, till tonerna av Strawberry 
Alarm Clocks underbart loja, drogade 
pop, som kommer att beledsaga oss 
filmen igenom och skänka de olika 
impressionistiska, hallucinogena 
scenerna en känsla av drömsk 
verklighetsflykt.

Min sentida generations förvirrat 
genomromantiserade bild av Haight-
Ashbury målas upp i alla regnbågens 
färger. Tjejer i tunikor delar ut blommor  
och en gycklartrupp hoppar över 
gatan. Associationskranen skruvas 
på för fullt. I bästa fall: ett icke ännu 
gentrifierat kreativt kaos med kärleken 
som ledstjärna och blomman som 
symbol; en ärlig, spretig strävan efter  
öppensinnig gemenskap och frihet.  
I värsta fall: ett medelklassigt 
fejkbohemeri, en livsstilskommers  
där en handmålad blomma på ett 
kartongark kan sälja böcker till 

överpriser, precis som entreprenörer 
med griffeltavla idag kränger 
surdegsbröd till småborgarna för 
femtio kronor limpan. Ett överspänt 
poserande, möjligtvis – hey punk, 
where you goin’ with that flower in your 
hand? – I’m goin’ up to Frisco to join  
a psychedelic band. Troligtvis alltihop  
på samma gång. Men inte värre.

En ung, vacker och döv Jenny, 
spelad av Susan Strasberg, har rymt 
hemifrån, anländer till San Francisco 
på jakt efter sin bror och överväldigas 
av detta sprudlande hippiepanorama. 
Där kuskar en aningen för negativ och 
syrlig Jack Nicholson, alias Stoney, 
runt i en vilt målad haschraket, som 
självskriven ledare för det något 
överåriga psykedeliska bandet 
Mumblin’ Jim, vars stora hit är en 
undermålig efterapning av Purple 
haze. Blåögd, storögd och full av 
förundran sugs Jenny in i en märklig 
alternativvärld av gratisbutiker, 
blommiga kollektiv, kreativitet och 
snedtrippar, där kristallerna dinglar 
och man klättrar ut på taket för att 
betrakta stjärnorna till de dåsiga 
tonerna av Rainy day mushroom 
pillow. Om man kryper in i det allra 
innersta, dunkla och mattbehängda 
gemaket, kan man ha turen att råka 
på den självgode über-hippien Dave, 
som skådat djupare i sockerbiten än 
alla andra och vet att berätta att allt 
mänskligt, från samlag till lönearbete, 
är fåfänga sociala spel och inget  
annat. En dryg-budda som har rätt 
i sak, men som i sin iver att sprida 
Sanningen om lidandets upphörande 
lyckas göra alla nedstämda över sin 
egen otillräcklighet.

Berättelsens motor är jakten på  
brodern, Sökaren kallad. Den går  
genom gator, kyrkor och en bilskrot,  
där ett gäng sluskar och sportfånar  
går till angrepp, drivna av ett maskulint  
hat mot bögiga freds- och  
kärleksbudskap. Men alltid tycks de  
ligga steget efter honom, och dessutom  
blir Jenny snart varse avigsidorna med  
det ”fria” livet. Hon finner sig inte tillrätta  
bland kackerlackor, travar av disk, 

självupptagna, skenheliga gitarrister, 
främmande karlar i sängen och 
trakasserier på gatan. I en gripande, 
nästan von Triersk scen, får vi se hur 
hennes hatiska mor en gång gjorde 
henne döv.

Visuellt är filmen underbar; en 
loppmarknadsmässig färgexplosion 
mättad med kalejdoskopiska effekter, 
och Jennys eldfängda tripp på 
den fruktade hippiedrogen STP är 
en studie i hur man med minimala 
medel kan skapa en surrealistisk 
skräckstämning. Men skrapar 
man på den blommiga ytan, finner 
man en klassisk sedelärande 
melodram. Jenny är den ädelmodiga 
protagonisten, den ofördärvade 
hjältinnan i en värld av allehanda 
depravering. Stoney är en bluffhippie 
som döljer vanlig småborgerlig 
småskurenhet bakom batiktröjorna; 
all work and no weed makes Jack 
a dull boy ... Dave, å sin sida, vill väl 
men saknar verklighetsförankring. 
Politiken glömdes bort direkt efter 
atombombsmontaget i inledningen. 
Krocken mellan madonnan och de 
reko killarnas alla fel och brister, 
djuriska drifter och droger, gör att vi 
sugs ned i en eländesspiral som tar  
sin något forcerade kulmen i en natt  
då Jennys bror, hög som ett hus, 
bränner sig till döds, varpå Dave blir 
rammad av en bil på Golden Gate. 
Hans sista ord: ”Reality is a deadly 
place. I hope this trip is a good one.” 

Och trots den påklistrade 
sensmoralen och Hollywood-tragiken, 
har vi här halvannan timmas tämligen 
habil verklighetsflykt.

Robert Huselius, radioaktivist vid det 
folkbildande kultmagasinet Magma: 
www.radiomagma.org

Arkiv B:
Psych-Out

Arkiv B fortsätter sina strövtåg i den psykedeliska filmhistorien med 
vad som skulle kunna kallas en systerfilm till den redan avhandlade 
The Trip. De kompletterar varandra såtillvida att medan nämnda film 
mer eller mindre är en instruktionsfilm i att ta LSD, tar Psych-Out likt 
en fattigmans-Shakespeare ett grepp om den kringliggande kulturen  
i form av en sedelärande tragedi.

Popgruppen Slades skiva ”In Flame” 
från 1974 börjar med låten ”How Does 
It Feel?” och refrängens basgång  
är direkt hämtad från barocken.  
Noddy Holders och Jim Leas kraftfulla 
ballads lån från Bach & co räddade 
förvisso inte filmen med samma namn 
som albumet, men Noel Gallagher  
lär ha sagt att den är ”easily one of the  
best songs written, ever” och Johann 
Sebastian tackar för det. För vi börjar  
direkt med en av två veritabla 
höjdpunkter den här omgången, 
András Schiff använder pianot som 
palett när han tar sig an de 48, Das 
Wohltemperierte Clavier (ECM),  
hans andra kompletta utgåva, och  
här befinner vi oss i den vackra delen  
av skalan, Johann Sebastian Bachs  
cerebrala genomgång flyter som en 
lustbåt på en ömsint känsloflod, där 
Schiff, som ser färger i Bachs musik,  

fjärran från svart/vita tolkningsmöjlig  
heter, nyansrikt hittar infallsvinklar  
som förhöjer just skönheten i musiken  
fjärran den tänkta tonartsgenom-
gången 1722/1744. När vi är inne 
på Bach måste det nämnas att hans 
motetter nu fått ännu en inspelning 
att lägga till den redan långa, ej 
kvalitetssaknande rad, nu är det 
svenska styrkor, där S:t Jacobs 
Kammarkör möter REbaroque under 
Gary Gradens ledning (Proprius), 
inspelat i samband med konserter förr-
förra vintern, petar förvisso inte på de 
yppersta tolkningarna, men det finns 
en helt annan själ i t.ex. REbaroques 
spel här än när de kompade Malena 
Ernman på hennes senaste turné, 
ett plus också för Bertil Alvings ljud. 
(I kyrkan i Stockholm spelar de för 
tillfället Messias – dubbel-cd om 
två år?) Intressant också en dvd 
med Matteuspassionen  (Accentus) 
inspelad på absolut rätt ställe, 
Thomaskyrkan i Leipzig där Bach var 
kantor under lång tid, Georg Christoph 
Biller ger den här tolkningen, inspelad 
i våras, klarare linjer och mer tyngande 
allvar än när han ledde verket 1999 med 
snarlika styrkor, rekommenderas varmt. 

Den andra höjdpunkten? Det är  
Händels oratorium Saul från london-
tiden, närmare bestämt 1739, som 
med The Sixteen och solister under 

Harry Christophers (Coro) lyckats göra en i mitt 
tycke perfekt tolkning där de få longörerna är ack 
så lätta att överse med när Christophers puttar 
ner mina tidigare favoriter, de tyvärr ej på skiva 
förekommande liveupptagningarna av McCreeshs 
inkännande versioner anno 2003 och 2008 (tack 
och lov för bootlegs!). Christophers’ solister med 
Sarah Connollys makalösa David i spetsen ger 
så många dimensioner åt detta närmast modernt 
klassiska drama. Sångarlagets bakgrund i högvis 
med konserter och inspelningar av renässansmusik 
ger en närmast unik skärpa. Kan man hoppas på en 
komplett Händel-oratorieutgåva nu? Operan Rinaldo 
inspelad på Glyndebourne (Opus Arte) med Ottavio 
Dantone dirigerande häromåret är ännu en dvd som 
låter attraktiv men som är en smärtsam upplevelse 
visuellt, regiteater på sitt sätt igen, smaklöst, 
störande och fullkomligt onöidgt, men, som sagt, 
välljudande. Slut ögonen och lyssna. Passar inte 
galoscherna, är Rinaldo den av Händels operor där 
det finns flest ”bra” versioner att välja mellan, både 
på cd och dvd: Bicket, Hogwood, Jacobs, Fisher, 

valmöjligheterna är många och fler än så. 
Allvar och skönhet finns på skivan The Word 

Unspoken (Signum), där William Byrd och Philippe 
de Monte, knappast jämnåriga, delar utrymmet, 
uppenbart djupt kända känslor svallar för ensemblen 
Gallicantus som gifter ett engelskt körmässigt 
skottfång med ett kontinentalt, svårt att inte bara 
stilla höstnjuta av. I snarlik konkurrens ger sig Tonus 
Peregrinus in i när de sjunger tämligen ursprunglig 
polyfoni ur The Eton Choirbook (Naxos) i en mix 
av själarenande motetter och annat, med ett extra 
utropstecken för det magnificat som ”William, Monk 
of Stratford” skrev för fyra röster. Musik för en ljusblå 
himmel. En sånglig skiva som är intressant men av 
helt andra orsaker är ”Graces That Refrains” med 
den namnkunniga norska jazzcombon Music For A 
While (Grappa) där Tora Augestad är sångsolist när 
man på ett intelligent sätt jazzifierar klassisk musik, 
från Dowland över Purcell, och Schubert till Poulenc, 
med några ytterligare stopp på vägen.  
Det är välbekant men ändå så olikt. 

Vi skulle hålla oss till två perfekta delar av världen, 
men det finns en tredje också. Mikael Tsalkas 
dubbel-cd med klaververk från 1776–77 av Daniel 
Gottlob Türk och i mina öron är detta ett fynd, 
sonaterna har Tsalka spritt ut på en halvdussin 
instrument vars karaktärer andas liv i Türks redan 
livfulla och livsbejakande musik. Liv3. Vi är i norra 
Tyskland i generationen efter Johann Sebastian. 
Prisbelönte och israelfödde Tsalka finns inte ofta 
representerad på skiva, men vår egen Robert Holmin 
och hans etikett Ljud&Bild har bjudit på Tsalkas 
Türk som utfyllnad till Haydn och Mozart, en skiva 
jag skrivit om här tidigare. De smakproven väckte 

min aptit och nu kan jag, däst och 
tillbakalutad efter två till brädden fyllda 
cd, förnöjsamt säga, ”detta var gott!”. 

Kanske en fjärde? Anne Sofie von 
Otters ”Sogno Barocco”(Naïve” har 
ett omslag minnande om samma 
skivbolags allt mer kompletta 
Vivaldi-utgåva, där är det poserande 
fotomodeller, här en sval och vacker 
sopran i sina bästa år – och det hindrar 
mig effektivt från att skriva ”gammal 
är äldst” för, förvisso, har hennes 
röst fått en annan lyster, en färgning 
som bara erfarenhet och ålder ger en 
sångare, men denna barockrecital 
är hela tiden så infernaliskt ”just så” 
när operaariorna, nästan uteslutande 
av Cavalli och Monteverdi, träs upp 
som smultron och smärre jordgubbar 
på ett strå. Hennes nya vänner i 
Ensemble Cappella Mediterranea 
under Leonardo Garcia Alarcón 
visar sig vara just det: vänner, hur en 
svensk gemål vid dödsbud kan börja 
bugga på barockvis är Provenzales 
lustigaste bidrag. Arcangelo Corelli 
har fått tillskyndare när Linn avslöjar 
att The Avison Ensemble ska spela 
in all hans kammarmusik. Heder åt 
ett sådant initiativ. Först ut de tolv 
cooncerti grossi opus 6 som innehåller 
frekvente samlingsskivedeltagaren 
”Julkonserten” (åttan). Konkurrensen 
är inte knivskarp, utgåvorna av 
kompletta opus 6 var flitigare 
förekommande på lp-tiden, nu är det 
mest en rännil så denna kompetenta 
dubbel-cd fyller ett hål. Ett annat hål, 
som både ger tillbakablickar mot hur 
det kunde vara en gång i tiden, och 
samtidigt klädsamt chosefritt visar 
upp en tonsättare nästan i fullängd är 
Newton Classics fyra-cd-ask med en 
mängd kammarmusik av Alessandro 
Stradella, allt inspelat 1971 och 
detta faktum går inte spårlöst förbi, 
det var andra tolkningstongångar 
då, men rikt och lättsamt. Och det 
är också recitalen La Monarcha 
(Brilliant Classics) där spansk 
1600-talsmusik (alltså från ”de 
spanska territorierna”) står i centrum, 
framförs av trion Cordevento på flöjt, 
gitarr och cembalo/orgel. Det blir 
spartanskt på ett starkt benigt sätt, 
Erik Bosgraafs blockflöjter ger märg, 
tonsättarna är the usual suspects 
nästan uteslutande: Sanz, Falconieri, 
de Cabezón, Corbetta etc.

Slut är det också på arkivmaterial 
med Jussi Björling, om man får tro 
texthäftet till skivbolaget Bluebells 
tjugonde utgåva med världens  
bäste tenor. På denna avslutande 
dubbel finns ljudupptagningar från 
radio- och tv-inspelningar i Finland 
och USA, brett, från 1940 till 1957,  
en avrundning som givetvis bara lockar 
till förhoppning om mer fynd i lådor 

och arkivskåp, och som lockar mig att 
plocka fram tidigare skivor för att ånyo 
lyss’ till den röst som rycktes bort.

Och vi ska vara tacksamma över den 
klockarkärlek vi bestås av våra tyska 
grannar. Nu har skivbolaget Capriccio 
släppt en skiva med pianomusik 
från åren 1924 till 1941 av Hilding 
Rosenberg, fem verk trakterade av 
unga Anna Christensson, ett både 
starkt intensivt och drömmande spel  
av musik vars karaktär är ack så 
europeisk, så färgad av sin samtid  
och så framåtblickande, 
nydanande. Mats Widlunds tre cd 
utgör konkurrensen idag, Anna 
Christenssons cd värdig att ta upp 
fajten om Rosenberg-herraväldet 
på pianopallen. Och det borde vara 
dags för de spillror som finns kvar av 
Caprice att rota fram mastertejper av 
Rosenbergs musik (och, för all del,  
av andra ur Måndagsgruppen, av Sten 
Broman etc.) och släppa dem på cd 
eller i alla fall göra dem tillgängliga för 
nedladdning i studiokvalitet. 

Avslutningsvis, om man inte tror på 
dragspelet som ett allvarligt menat 
instrument (och jag skrev absolut inte 
om en ”Bachs-Goldbergvariationer-
på-dragspel-cd” härommånaden!), 
bör man ta sig en ny funderare efter 
att ha lyssnat på Matti Rantanens nya 
cd (Siba) där Kaj-Erik Gustafssons 
Missa Brevis For Accordion från 2005 
står i centrum. I övrigt delar samtida 
tonsättare på utrymmet på skivan med 
Haydn och Mozart, se den som ännu 
ett skäl att förändra sina förut fattade 
meningar, för det var ju förut du fattade 
annorlunda. 

Jan-Erik Zandersson

”De smakproven väckte min aptit  
och nu kan jag, däst och tillbaka-
lutad efter två till brädden fyllda cd,  
förnöjsamt säga, detta var gott!”
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FILMRECENSION Text: Pidde Andersson

Pojktanten varar bara 74 minuter. Det är väldigt långa 74 minuter. 
Närmare 740, känns det som. Detta beroende på att detta 
egentligen inte är en film. Det här känns som ett filmskoleprojekt.  
En amatörfilm som haft tur. Ett förlängt videokonstverk. Att vissa  
individer hyllat filmen och att den vunnit pris på Göteborgs 
Filmfestival tyder bara på att världens undergång är nära. Eller på att 
folk inte vågar kalla en spade för spade, som det heter utomlands. 
När Ester Martin Bergsmark var sjutton år fick han för första gången 
syn på den androgyna Eli Levén och blev fascinerad och förälskad. 
Levén kallade sig pojktant, eftersom han inte ville bekänna sig 
till bara ett kön. Som unga vuxna sitter de två i ett badkar och 
diskuterar sina liv. Levén har gått på antidepressiv medicin och har 
skrivit en bok. Bergsmark har gjort ett par filmer. De är visst inte 
tillsammans längre.

De här badkarsscenerna utgör något slags ramhandling.  
Inklippt ser vi:

* Sniglar som kravlar i gräs.
* Unga män i klänning.
* Närbilder på skräp som slängts (eller placerats?) i naturen.
* Fler sniglar.
* En ung pojke (ska det föreställa Bergsmark som barn?) som tar 

på sig en klänning och målar läpparna.
* En liten flicka som kommer fram till ovannämnda pojke och 

frågar ”Vet du hur sniglar knullar?” – och så visar hon det. Mycket 
suspekt scen.

* Ännu fler jävla sniglar.
* En brasa i skogen.
* En påse det ryker från, uppspelat baklänges.
* Ytterligare sniglar.
* En naken pojktant i skogen som hotas med kniv av en förförisk 

karl i vägarbetarmundering.
* Eli Levén har fest med några vänner, håller tal och sjunger 

karaoke. Och han sjunger jävligt falskt.
* En massa pojktanter och flickgubbar sitter vid en sjö och spelar 

gitarr och grillar och har trevligt.
Jag noterade att en del kritiker ansett att filmfotot är vackert.  

Det stämmer inte. Större delen av filmen är bara trist och rudimentär,  
medan ett flertal scener är direkt fula. Ibland verkar man ha filmat 
med mobilkamera. Men det är säkert ett medvetet estetiskt val.  
Fult är det nya snyggt, enligt många yngre idag.

Det är svårt att säga vad Bergsmark vill med den här filmen. 
Vill han något? POJKTANTEN är mest en rad lösryckta, ofta 
pretentiösa scener som sammanfogats till något som med nöd  
och näppe nått långfilmslängd. Jag tycker att det här är fruktansvärt 
ointressant, poänglöst och tråkigt. Jag är dessutom glad att jag  
inte har de här typerna i mitt umgänge, de verkar vara hur trista  
som helst.

Så – vad sätter jag för betyg på det här? Äh, det går inte att sätta 
betyg på POJKTANTEN. Som sagt; det här är ingen film i egentlig 
bemärkelse. Skapelsen hade gjort sig bättre på en bildskärm i 
ett hörn på ett konstgalleri. Som ambientbakgrund. Så jag sätter 
följande specialbetyg:

PojktantenParanorman

Paranorman visar sig vara en alldeles utmärkt film. 
Det hela börjar med en parodi på B-skräckfilm. Det är 
slarvigt, illa spelat, och mikrofonen dippar ner i bilden. 
Detta visar sig vara en film lille Norman Babcock ser 
på TV tillsammans med sin farmor. Jag måste säga att 
det är väldigt modigt att inleda filmen så här, eftersom 
detta är det roligaste i hela filmen.

Norman mobbas i skolan, folk tycker att han är en  
kuf och ingen tror på den mystiska förmåga han säger  
sig besitta. Ni förstår, Norman sitter egentligen ensam  
i TV-rummet. Hans farmor är död. Men  precis som 
ungen i Sjätte sinnet, kan Norman se de döda.  
På vägen till skolan morsar han på diverse löst - och 
dött - folk längs gatorna; människor ingen annan ser.

En dag berättar Normans lodis till farbror om 
en förbannelse som drabbade staden för ett par 
århundraden sedan, då en häxa härjade där. Norman 
måste utföra en ritual för att beskydda staden från de 
zombies som hotar att kravla upp ur sina gravar och 
söndra och härska. Självklart går saker och ting inte 
som planerat, så Norman och hans tjocke polare Neil 
måste fara omkring och bekämpa zombies - och de 
väller fram överallt.

Paranorman är en väldigt, väldigt rolig film. Men, den 
är också överraskande otäck för att vara en barn- och 
familjefilm. I Sverige har den fått åldersgränsen 11, 
vilket innebär att barn från sju år kommer in i vuxens 
sällskap. Skratta och skrik – det är det som gäller här.  
Okej, för min del blir det skratta och mys - för det här  
är en film gjord med stort kärlek till genrefilm; här finns  
åtskilliga hyllningar – kolla bara in de coola 
eftertexterna, där de olika textskyltarna är gjorda  
i olika, klassiska skräcktypsnitt.

Det här är alltså en dockanimation - men jag är 
inte karl nog att begripa hur man har gjort. Men stora 
delar av filmen är datoranimerade. Jag har svårt att 
avgöra vad som är dockor och modeller, och vad som 
är framställt i dator. Filmen är förresten i 3D, och 3D:n 
får väl sägas vara tillfredsställande. Paranorman är 
årets familjefilm.

Och då åsyftar jag inte familjen Manson. Det här är 
vandödligt bra!

Illustration: XXXXXXX

Jag tyckte att 2 dagar i Paris från 2007, med manus 
och regi av Julie Delpy, som även spelade den 
kvinnliga huvudrollen mot Adam Goldberg, var en 
väldigt rolig film. Därför hyste jag vissa förhoppningar 
om den här uppföljaren. Tyvärr blev jag aningen 
besviken. Det är ingen dålig film, men det blir lite för 
mycket, för överdrivet, för fjantigt. Jag vet inte om 
det beror på att filmen utspelar sig i USA och inte 
Frankrike, ett faktum som inte borde spela någon 
större roll.

Adam Goldbergs rollfigur Jack medverkar inte 
i 2 Dagar i New York, numera lever Delpys Marion 
med Mingus och de har båda barn från tidigare 
förhållanden. Marion är lätt neurotisk – vilket säkert 
beror på att filmen är aningen inspirerad av Woody 
Allen, gissar jag, men hon och Mingus lever ett bra liv 
och även om de tydligen har det lite knapert, bor de i 
en stor lägenhet. Så som folk gärna gör i amerikanska 
filmer. Men så kommer Marions släktingar från Paris 
på besök och kaos uppstår. Inte bra, eftersom Marion 
ska ha en viktig fotoutställning samma helg.

Marions familj är inte av denna världen. Liksom 
förra gången spelas hennes excentriske far Jeannot 
av Albert Delpy, Julies riktiga farsa, och han är en 
fullkomligt omöjlig figur. Han ställer till det på en 
gång, eftersom han försökt smuggla med sig franska 
ostar. Jeannot beter sig inte som normala människor. 
Han är fullkomligt oanpassad, beter sig nästan som 
ett litet sockerchockat barn. Marions syster Rose  
är också knepig. Hon gillar att gå omkring naken i 
lägenheten, vilket visar sig rädda Marion och Mingus 
ur en prekär situation – deras stiffa grannar vill 
nämligen vräka paret, eftersom de väsnas för mycket. 
Granngubben kommer på andra tankar när han får se 
Rose svassa omkring. Rose pojkvän har också hängt 
med. Han är egentligen inte bjuden och han visar sig 
vara lika flängd som de andra. Han vill tvunget röka 
på, släpar upp en langare i lägenheten, och står och 
puffar i hissen.

Förvisso är 2 DAGAR I NEW YORK en ganska 
trevlig film och jag gillar Julie Delpy, hon har en ton i 
sina filmer jag uppskattar, och hon är rolig. Men i den 
här filmen vräker hon på för mycket. Hon vill skildra 
kulturkrockar, och visst finns det stora skillnader 
mellan fransmän och amerikaner – och svenskar 
med, för den delen. Men så här bänga har jag svårt  
att tänka mig att folk faktiskt är på främmande mark.  
Den här typen av komedi bör hålla något slags 
realistisk nivå.

Nåja. Det här är ju inte tråkigt och jag ljuger om jag 
hävdar att jag inte skrattade när jag såg filmen – för 
det gjorde jag.

2 dagar i New York

GOT TO... THINK.. INSIDE.. THE BOX

montage.se
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BOKRECENSION

Det kan inte vara lätt att vara lillebror till 
en av 1900-talets största musikikoner. 
Dessutom har man kommit på kant 
med resten av släkten som smidigt 
utmanövrerat honom från allt som har 
med dödsboet efter Jimi, eller Buster 
som Leon kallar honom, att göra.  
Leon är dessutom enda helsyskonet 
kvar, men det fanns belackare som 
påstod annat beträffande faderskapet.  
Detta är i alla fall Leon Hendrix, Jimis 
fem år yngre bror, berättelse om deras 
uppväxt i slummen i Seattle med två 
alkoholiserade föräldrar som tidigt 
separerade. När Leon var tio dog 
mamman, och som det inte kunde bli 
värre klantar dessutom pappa Al till 
det så att de missar begravningen. 
Pappan får då ensam, med hjälp av 
socialtjänst och fosterhem, försörja 
sina två pojkar, vilket inte går helt 
problemfritt. Medan storebror tidigt 
fastnar för musik hustlar, wheelar och 
dealar Leon sig igenom i stort sätt 
hela sin uppväxt, och får således extra 
problem socialen och polisen, vilket 
han i stort sett icke bryr sig ett skvatt om.

När det börjar gå bra för Jimi och 
pengarna strömmar in är inte Leon sen 
att haka på den extravaganta livsstil 
med ”sex, drugs and rock’n’ roll” som 
erbjuds i broderns umgängeskrets. 
Trots allt är bröderna väldigt tajta, de 
delar på det mesta. Mitt i detta tar 
Leon värvning i armén som en del i att 
slippa ett fängelsestraff. Det dröjer ju 
inte länge innan han deserterar, och 
är det något som jänkarna ser hårt på 
så är det desertering. Så småningom 
åker han naturligtvis fast och får skaka 
galler, vilket han också är mitt uppe i  
när brodern tragiskt går bort. Efter 
detta försöker brodern räta upp sitt  
liv vilket han inte alltid har framgång i, 
och blir så småningom helt bortkollrad 
av styvsystern Janie och kusinen 
Bobby som helt tar makten över 
broderns kvarlåtenhet och rättigheter 
för all framtid. 

Han gifter sig och skaffar barn, skiljer  
sig och träffar ny kvinna, och blir väl 
frälst också på kuppen. Sedermera 
tog Leon upp gitarrspelandet på av 
brodern given gitarr, och måleri, och 
försöker hylla sin bror och hålla hans 
minne levande på detta vis. 

Mycket har analyserats och skrivits 
om Jimi Hendrix aktiva år i rampljusen 
men här får vi en sida av hans liv som 
det inte har sagts så mycket om.  
Men trots allt är detta Leons bok, och 
ingen egentlig biografi om Jimi. Och 
det kan man väl unna honom, att få en 
kort stunds upprättelse och 15 minuter 
i rampljuset!

 
Tord Johnsson

De senaste åren har de svarta 
rubrikerna avlöst varandra. Det har 
handlat om krigsinsatser i privat regi, 
säkerhetsfolk som begått övergrepp, 
legoknektar med alldeles för stora 
befogenheter och försök att dölja 
missgärningar, och det mesta har allt 
som oftast haft Afghanistan och Irak 
som spelplats. Men vad är egentligen 
bakgrunden till denna expansion av 
diverse säkerhetsföretag på senare 
år och vad döljer sig bakom de 
nedslående artiklarna i tidningarna?  

De som undrar bör med fördel 
sluka Stephen Armstrongs ofta 
skrämmande vittnesmål och 
djuptykning i frågan. Britten, vars 
alster regelbundet figurerar i bland 
annat The Guardian, GQ och Sunday 
Times målar upp en bild som inte 
alltid nödvändigtvis känns direkt ny, 
men han ger i alla fall en helhetsbild 
som sätter ljus på bakgrunden till den 
privata militarismen, beskriver de 
komplexa sammanhangen och låter 
läsarna förfasa sig över den grad av 
lössläppthet de nya aktörerna på fältet 
fått i relation till sitt förhållande till de 
statliga militära ”arbetsgivarna”.     

Bokens utgångspunkt tas i det 
blodiga fiasko som skildras i Ridley 
Scotts realistiska krigsfilmsklassiker 
Black Hawk Down. Det amerikanska 
ingripandet i Somalia skulle nämligen 
få mer långtgående konsekvenser än 
vad någon kunde ana då det begav 
sig1993. När bilderna på lemlästade 
kroppar som släpades genom 
Mogadishus gator kablades ut över 
världen startade en het debatt på  
den amerikanska hemmaplanen om 
varför unga soldater ska behöva dö  
i ett främmande land ”ingen hört talas 
om”. Redan här krattades manegen 
för privata initiativ, och på hösten 
samma år registrerades företaget 
Executive Outcomes i London av två 
herrar med relevanta erfarenheter i 
brittiska SAS och Sydafrikas statliga 
säkerhetsstyrka. Enligt Armstrong  
var det just EO som bröt isen när det  
gäller framväxten av den mer 
företagsuppbyggda formen av 
säkerhetstjänster.

Fast grogrunden fanns där förstås 
sedan tidigare, och ett par kapitel 
ägnas därför åt att sammanlänka det 
förflutnas mera löst sammanflätade 
kontaktnät av frilansande legoknektar 
som engagerades av både privata 
intressenter och regeringar för diverse 
uppdrag från sextiotalet och framåt 
i framförallt Afrika. Detta är givetvist 
nödvändigt för helhetens skull, men om 
nu sanningen ska fram är det först när 
Armstrong börjar avhandla nutidens 
bokstavligt talat explosiva expansion 
i samband med USA:s invasioner av 
Afghanistan och Irak som det hetta till 
på allvar. 

Leon Hendrix
Jimi Hendrix – En brors berättelse 
(Norstedt)

Stephen Armstrong
War PLC 
(Faber And Faber)

Jag tillhör den typen av människor som blir genuint 
äcklad av alla slags insekter. Skulle en stackars 
spindel av säg modell långben råka krypa på min 
arm så ryser jag till, utbrister ”urrghh”, slår bort den, 
studerar med flugsmällarblick var den hamnar och 
använder närmsta tillhygge för att avliva den så fort 
och hårt det någonsin går, sån är jag, sån är jag… 
Jag kan inte äta om det sitter en fet spindel i taket och 
glor och jag tar aldrig översta pålägget eller översta 
brödbiten under sommaren då en fluga mycket väl 
kan ha suttit där. ”Löjligt”, riktigt hör jag hur ni tänker. 
Och visst, det tänkte jag också, ja, det vill säga innan 
jag såg en dokumentär om flugor och hur det gick 
till när de åt. För att inte snacka om myror. Då jag 
inte blir av med dem, trots att jag satt upp en skylt 
med en pil och bild på en marmeladburk, pekande in 
mot grannens tomt, så använder jag alla medel med 
dödskallar på förpackningen för att utrota dem med, 
i myrornas krig – jag hatar dem. Eller hatar och hatar, 
men ja, ni hajar: Ingen gillar väl att komma ut i köket 
där en kvarglömd marmeladburk på diskbänken blivit 
invaderad av oinbjudna huliganmyror? Kryp är en 
bok med väldigt närgångna, nästan i klass med Kurt 
Olssons innanför skjortan-intervjuer, och kraftigt 
uppförstorade bilder på denna kategori av ni-vet-vad, 
det är ju inga sällskapsdjur direkt. Jag närmade mig 
boken försiktigt med en osäkrad flaska Radar för 
säkerhets skull. Men döm om min förvåning, när det 
visade sig vara en fascinerande kavalkad av bilder 
och sprakande färger på kryp som man inte visste 
existerar och som inte är det minsta motbjudande, 
tvärtom. Bilderna gör djuren levande, den pudrade 
smaragdflicksländan som vänligt tycks studera 
mig har följt med i flera dagar. Det är millimeterstora 
djur där en del av dem glittrar som en julskyltning 
medan andra är blåsvarta Alienliknande livsformer. 
Så här i närbild känns det som att insekter är själva 
ursprunget till science fiction. Många av dem, 
till exempel Styltflugan och Vivel, skulle passa in 
mycket väl på Chalmun’s Cantina. Det är intressant 
läsning och något av en aha-upplevelse. De här små 
djuren känns nästan mänskliga, och djuren har ju 
också känslor, ja det är ju så det är, i Fablernas värld, 
åtminstone. Ska verkligen i framtiden tänka på detta 
innan jag bestämmer mig för att hoppa 31 och avliva 
alla små kryp i min omgivning. Och kan en bok ha en 
sådan inverkan på mig så tjänar den definitivt ett gott 
syfte, det handlar ju trots allt om att man ska få – och 
ha – förståelse för andra. Det borde skrivas fler typer 
av sådana här böcker även inom andra områden.

Lars Yngve

Johan Hallmén & Lars-åke Janzon
Kryp
(Norstedts)

Det är vid denna tid Bushadminis-
trationen med Donald Rumsfeld och 
Dick Cheney i spetsen officiellt börjar 
vurma för privata insatser på det 
militära området, varpå framväxten av 
företag som ArmorGroup, Blackwater, 
DynCorp och Erinys stimuleras.  
Här gör författaren sitt bästa för  
att täcka in alla aspekter av denna 
industri för att på något sätt ge en 
helhetsbild av en företeelse som i 
ärlighetens namn inte direkt utvecklats 
på bästa sätt. Armstong skriver om 
säkerhetsföretag som lovar potentiella 
arbetstagare runt och håller tunt på 
de flesta plan, tendenser att salta 
fakturorna, om deras ovilja att ta sitt 
ansvar både gentemot sina anställda 
och efterlevande. För att inte tala om  
de övergrepp, nedskjutningar och 
blodiga vilda västernscener – typ den  
ökända incidenten i Bagdad 2007, då 
Blackwatermän i en kovoj av ren  
nervositet började skjuta besinnings-
löst omkring sig på öppen gata i 
Bagdad 2007, och dödade sjutton 
civila – som präglat deras gärning.  

Därmed inte sagt att alla 
säkerhetsföretag missköter sig på 
alla punkter, men att det finns stora 
problem illustrerar Armstrong med all 
önskvärd tydlighet. Han håller relativt 
låg profil med att skriva läsaren på 
näsan, men man kan tidvis nästan 
se hur han tagit sig för pannan under 
arbetets gång.  

Fast faktum kvarstår, bolagiserad 
militär verksamhet är här för att stanna. 
Alla kompromenterande avslöjanden 
tycks inte ha påverkat utvecklingen ett 
dugg. Men så finns det också mycket 
pengar att hämta. Enligt Armstrong 
omsätter branschen trettio miljarder 
varje år. I dollar. Dessutom tillkommer 
ständigt nya nicher. Säkerhetszoner för 
företag som etablerar sig i oroshärdar 
är en. Bevakning och infiltration på 
den västliga hemmaplanen av diverse 
extremister en annan. Möjligheterna 
tycks vara oändliga. 

Vad blir då författarens dom? Well, 
han ger faktiskt lite överraskande några 
rimliga exempel på att det i vissa fall 
kan vara en acceptabel lösning att 
anlita en privat säkerhetsaktör. Om de 
hålls i ett tydligt fast järngrepp, det vill 
säga. Problemet är bara det att det är 
just ett sådant som saknas. Samtidigt 
är bokens kontenta att bolagens vilja 
att själva diciplinera sina anställda är 
minimal, det ansvaret skjuts över på 
myndigheter och regeringar. Vilket 
naturligtvis lätt kan få en att tappa 
ytterligare tro på framtiden. Sorgligt, 
men sant skulle man kunna säga.

Peter Eliasson 
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Raphael Edholms Mörkt Vatten 
lanserades som “sommarens hetaste 
thriller”. Vad vi fick var en kandidat till 
“årets sämsta svenska film”. Ja, jösses. 
Vad tänkte de på när de gjorde den här 
filmen? Vilka skulle se det här?

Sverrir Gudnason spelar en märklare 
som vänstrar med chefens fru; Helena 
af Sandeberg. De åker ut till en tom 
lyxvilla han egentligen ska sälja, men de 
två tänker spendera en helg där. Fast då 
dyker en mystisk polsk hantverkare upp 
och lägger sordin på stämningen.  
Han blir alltmer påträngande, för att 
snart även bli hotfull.

… Vänta lite. “Snart” är att ta i.  
Det dröjer runt en timme innan det här 
saggiga, illa gjorda dramat blir något 
som liknar thriller. Och då blir det så 
ologiskt och korkat att man häpnar. 
Dumt är bara förnamnet. Det enda 
positiva jag kan säga om Mörkt Vatten, 
är att den bara varar 77 minuter.

Du kommer att hata dig själv om du 
hyr den här.

Mörkt Vatten 
(SF)

Get The Gringo 
(SF)

Jag och mina polare var nog ganska 
ensamma om att hylla den här filmen 
under dess korta tid på bio. Många 
förhöll sig oberörda till filmen - eller 
tyckte att den var usel. Men de har fel. 
Rättare sagt - de tillhör inte oss som 
saknat riktig hårda actionthrillers av 
70- 80-talsstuk.

Get the Gringo var en film som 
råkade i blåsväder på grund av dess  
manusförfattares, producents och 
huvudrollsinnehavares bisarra 
beteende. Gibson är dock i högform 
som en namnlös skurk, som försöker 
fly med två miljoner dollar - men haffas 
på den mexikanska gränsen och 
hamnar i ett besynnerligt, mexikanskt 
fängelse. Det här stället är ett slags 
eget samhälle, en by med butiker 
och krogar, instängd bakom en mur. 
Gibson planerar förstås att fly och 
återta sina snodda stålar.

Det är våldsamt och blodigt, men 
även svart humoristiskt och Gibson har 
sin gamla glimt i ögat. Peter Stormare 
är väldigt skojig som gangster.

Det var värst vad det dröjde länge för  
den här att komma ut på DVD. Davis  
Cronenbergs senaste film, Cosmopolis,  
går på bio just nu. A Dangerous Method  
är hans förra film och hade bipremiär  
i november förra året. Jag blev väldigt  
besviken på den här filmen. Cronenberg  
lämnar de genrer han tidigare främst 
ägnat sig åt, som skräck och thrillers, 
för att istället ägna sig åt ett drama 
om psykoterapi. Nå, detta innebär 
att Cronenberg inte släppt ett av sina 
favoritteman; den mänskliga kroppen.

Michael Fassbender är magnifik 
som Carl Gustav Jung, Viggo 
Mortensen är bra som Sigmund Freud, 
och Vincent Cassel stjäler några få 
scener som Otto Gross. Men så har vi 
då Keira Knightley, som märkligt nog 
nominerades till ett flertal priser för 
sin insats. Hon gestaltar den psykiskt 
instabila, blivande barnpsykologen 
Sabina Spielrein - och hon spelar över 
så att det visslar om det. Hon lyckas 
nästan på egen hand förstöra den här 
filmen. 

Jag såg om den här filmen tillsammans 
med en vän som är filmpedagog, och  
han sa inte helt oväntat att The Cabin 
in the Woods är perfekt diskussions-
material för ungdomar. Drew Goddards 
film, efter manus av sig själv och produ- 
centen; den ohemult populäre Joss 
Whedon, är en skräckfilm som …  
inte alls är det de flesta förväntar sig.

Ett gäng ungdomar hamnar i en liten 
stuga mitt i skogen. De omringas av 
zombies. De dödas en efter en. Javisst, 
det har vi sett förr. Men The Cabin in the 
Woods är en metafilm. Det är en film om 
skräckfilm, snarare än en ren skräckfilm. 
Den tar de klyschigaste klyschor man 
kan tänka sig och gör något helt annat. 

Jag fick höra att många tonåringar 
tycker att filmen bitvis är otäck på riktigt.  
Själv klassificerar jag den som komedi, 
jag skrattade högt otaliga gånger. 
Det här är jättekul och fantastiskt 
underhållande, och en film alla som 
intresserar sig för skräck och film bör 
se. Synd att extramaterialet på DVD:n 
är lite halvvisset.

A Dangerous Method  
(Scanbox)

The Cabin In The Woods  
(Noble Entertainment)

Årets andra Snövitfilm - av de som gick 
på bio. Direkt för DVD-marknaden 
har det gjorts ytterligare ett par billiga 
cash-ins. Men ska du bara se en 
Snövitfilm i år, är det den här du ska se 
– för Rupert Sanders regidebut är en 
film som överraskade mig. Ett tjusigt, 
stämningsfullt, mörkt, fascinerande 
och underhållande fantasyepos –  
och då hör det till saken att jag inte är 
någon större anhängare av fantasy. 
Visst, Kristen Stewart är kanske lite väl 
blek (pun intended) som Snövit; hon är 
ofta rätt nollställd i sina rolltolkningar 
och spelar oftast samma typ att buttra, 
introverta tjej, men Chris Hemsworth 
är en bra, yxsvingande hjälte. Fast 
filmens stora behållning är Charlize 
Theron, som är fullkomligt strålande 
som den onda drottningen!

Jag trodde att Snow White and 
the Huntsman främst var en film för 
Twilight-fans, men så är inte fallet. 
Detta är hästlängder bättre än Twilight 
och går egentligen inte att jämföra.

Snow White And The Huntsman 
(Universal)

Lockout 
(Nordisk film)

Luc Besson ger sig inte. Han fortsätter 
att skriva och producera mängder av 
relativt påkostade actionfilmer för sitt 
bolag Europa Corp - och majoriteten 
av dessa filmer dumpas direkt på DVD 
i Sverige. I fallet Lockout kan jag förstå 
varför. Försvisso hade den är ganska 
underhållande historien inte gjort bort 
sig på bio, men filmen - som regisserats 
av långfilmsdebuterande duon James 
Mather och Stephen St. Leger - sticker 
inte ut, den saknar något eget, och 
känns som ett hopkok av andra filmer - 
främst Flykten från New York.

Guy Pierce spelar Snow, en 
antagligen medvetet parodiskt sanslöst 
stenhård hårding som anlitas för att 
befria presidentens dotter, som hamnat 
i ett toppsäkert fängelse - beläget i yttre 
rymden. Fångarna har brutit sig ut, det 
är upplopp och grejor, så det blir till att 
slåss och skjuta och ha sig. Lockout 
är okej som förströelse, den är snygg, 
levererar på actionfronten, men saknar 
något som gör filmen minnesvärd. 

När jag först hörde talas om Looper trodde jag att  
det var ännu en tonårsanpassad science fiction-
actionfilm, men jag hade verkligen så fel jag kunde  
ha. Tvärtom är Looper en otroligt smart och tuff 
thriller – faktiskt en av årets bästa filmer. Och då 
tar jag inte i. Det är inte för inte som filmen rosats av 
kritiker världen över.

Filmens nutid är 2040-talet, och huvudperson 
och berättare är Joe, som försörjer sig som looper. 
Trettio år in i framtiden - det vill säga på 2070-talet 
- existerar tidsresor. Det är bara det att sådana är 
oerhört riskabla och förstås kan ställa till det om man 
reser tillbaka i tiden och ändrar på saker. Därför har 
tidsresor förbjudits. De enda som använder sig av 
tekniken är kriminella – i framtiden är det nämligen 
omöjligt att göra sig av med lik. Därför skickar 
gangsterligor sina blivande offer trettio år tillbaka i 
tiden, där en looper väntar. Som fort offret dyker upp, 
skjuter loopern ihjäl honom och dumpar liket. Och det 
är viktigt att skjuta på en gång, det blivande offret får 
absolut inte komma undan.

Till saken hör att looperyrket är så hemligt att 
även loopers måste avrättas i framtiden. Det ingår i 
anställningskontraktet. De tjänar kopiöst med pengar 
och lever lyxliv, och är fullt medvetna om att de ska tas 
av daga vad det lider. Loopen ska avslutas, som det 
kallas. Och det kan mycket väl hända att en looper 
skjuter ihjäl sitt framtida jag.

Det är förstås detta som händer i den här 
filmen. Plötsligt står Joe, med bössan i hand, öga 
mot öga med sitt framtida jag . Och framtids-Joe 
kommer undan. Eftersom detta absolut inte fick 
hända, är mordiska gangstrar på jakt efter den 
unge Joe - medan den unge Joe jagar den äldre 
Joe. Den äldre Joe, i sin tur, är på jakt efter en liten 
pojke, som i framtiden kommer att bli den otroligt 
grymme gangsterbossen Regnmakaren, som 
lät döda Joes fru. Låter det förvirrat? Nja, det är 
det inte. Inte speciellt. Någonstans är det här hur 
logiskt som helst och inte särdeles rörigt. Filmen är 
oavbrutet intressant och spännande. Dessutom är 
den överraskande vuxen i tonen. Dialogen innehåller 
svordomar, våldet är blodigt, här finns till och med 
lite naket, och tonen är hårdkokt. Det här är en 
övertygande framtidsmiljö som känns realistisk på de 
flesta sätt. Det är på allvar. Den äldre Joes mordiska 
jakt på små barn är moraliskt tveksam, vilket i det här 
fallet är något positivt.

Joseph Gordon-Levitt är sminkad för att likna 
Bruce Willis och har bland annat försetts med 
en näsa som liknar Willis’. Fast jag tycker nog att 
Gordon-Levitt snarare liknar en väldigt, väldigt 
ung Robert DeNiro. Men han är mycket bra i rollen, 
Gordin-Levitt. Och det är kul att återigen få se Bruce 
Willis i en vettig roll.

Förutom dessa två medverkar en rad andra bra 
skådisar. Den idag allestädes närvarande Emily 
Blunt är en kvinna som är mor till en liten gosse som 
kanske, kanske inte är den blivande Regnmakaren. 
Jeff Daniels är en gangsterboss från framtiden. 
Och minsann om inte Piper Perabo dyker upp och 
visar brösten. Sicken en! Looper är det mest givna 
filmvalet den här helgen. Och det här är en film du 
måste se i höst. Eller när som helst. Det är nämligen 
inte varje dag - eller ens varje år - som det dyker upp 
science fiction-thrillers som håller så här hög klass.

Ska jag anmärka på något, är det att filmen 
är aningen för lång – som de flesta andra filmer 
nuförtiden. Men det kan jag ta.

Looper är verkligen skitbra!

Looper
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Ben Gibbard har en fläckig bakgrund  
i instrumental-//postrock-/shoegaze-
band som Death Cab For Cuties och 
The Postal Service (fantastiskt band, 
onödigt bortglömt!) och om det vid 
konserten med förstnämnda band 
på sommarens Siesta! stundtals 
blev pastoralrock, blir det här mer 
mångfacetterat eftersom det handlar 
om en best of-samling av sådant som 
Ben skrivit på och på solokvist framfört 
under de senaste (och rätt många) 
åren, en greatest hits-samling av 
outgivet, spännande från kammarpop 
till mer storslagna anslag, men i det lilla 
formatet, utan linje, bara betagande 
popsånger från en god smed.

En annan, mer medvetet progressiv 
herre, är Rhys Marsh som på norska 
kvalitetsetiketten Termo ger oss en 
skiva som verkligen är en musikalisk 
cirkulationsplats, där vägarna som 
leder in mot rondellens centrum är 
möten mellan Canterbury och Lennon/
McCartney, melodiska influenser från 
tidig King Crimson lämnar företräde 
för en väldigt rymlig och innehållsrik 
ljudbild, blinkersen är utfälld och 
växlar mellan 1972 och 1969, med 
ett halvsotigt, brittisk öljus som silar 
ner mot vägbanan under det att blås 
och annat inspirerar till en resa ur 
cirkeln mot nuet. En spännande skiva 
som visar den progressiva musikens 
filkörningsmöjligheter. 

Sundog skakar av sig sitt arv.  
Äpplet faller allt längre från äppelträdet. 
Sundog är Arthur Jeffes, piano, och Oli 
Langford, violin. Arthur Jeffes är också 
Simon Jeffes’ son, Simon som skapade 
den märkliga orkestern Penguin Café 
Orchestra som spelade en sorts 
samtida klassisk musik som nästan var 
mer folkmusik med sina medryckande 
melodier än något annat. Arthur vårdar 
arvet efter pappa som gick bort allt för 
tidigt, men på Sundog är det Arthurs 
egen röst i en solglimtsmusik för två 
solistiska instrument som kompletterar 
varandra, ibland litet nervöst och 
kanske tvehågset, men skivan känns 
mer och mer helgjuten, som om den 
från cd:ns centrum var en varelse som 
växte ju närmare kanten man kommer. 

Det är att slå in öppna dörrar att kalla  
Umbertos nya skiva för soundtrack-
inspirerad för det är vad den är, Matt  
Hills alias rör sig på den av Mogwai 
utgivna skivan i ett italienskt gränsland  
mellan Morricone och ren sjuttiotals-
skräckfilmsmusik och han gör det  
oresonligt bra, det blir mer än en  
hommage, mer att musiken uppdateras. 

Ben Gibbard
Former Lives 
(City Slang)

Rhys Marsh And The Autumn 
Ghost / The Blue Hour 
(Termo)

I samma andetag vill jag tipsa om 
Rosarios ”Sacri Cuori” (Decor) som rör 
sig i ett annat filmiskt landskap, mellan 
ökenrock och Morricone, och att  
franske Vitalic släppt fjärde albumet, 
”Rave Age” (Citizen) som är fortsatt 
nästan omåttligt innovativt musikaliskt 
och dansant rytmmässigt (sitt still om 
du kan, säger jag bara!). Jag kan inte 
heller låta bli att nämna gitarristen  
Paul Gilbert (som bl.a. spelat i Mr Big)  
eftersom han på sin senaste skiva 
”Vibrato” (Music Theories) fyller ut den  
med livecovers från turné 2010 och  
särskilt då en rykande hyllning till de  
progressiva giganterna (på sin tid)  
Yes och en intelligent version av 
”Roundabout” där han agerar Rick 
Wakeman och spelar klaviaturpartierna  
på gitarr. Slugabed gör något liknande 
på ep:n ”Mountains Come Out Of The 
Sky” (Ninja Tune) där samma Yes-låt 
samplas och i helt ny klädedräkt blir  
luftigt moderniserad (nej, inget känns  
igen). Är man mer besjälad av få  
återknyta bekantskapen med 70-talets 
jazzfusion har Scott Henderson, Jeff 
Berlin och Dennis Chambers under 
namnet HBC på en självbetitlad skiva 
(Music Theories Recordings) gjort just 
det med hörvärt resultat, renässans för 
den subgenren också.

Jan-Erik Zandersson

Deacon Blue
The Hipsters
(Demon/Border)

Deacon Blue gjorde ett antal ordinära, 
men likfullt ganska medryckande, låtar 
under sin storhetstid, och albumet 
When the worlds know you’re name 
(1989) är fortfarande bra märker jag, 
när jag återigen lyssnar genom låtar 
som Wages Day, Real Gone Kid   och 
framför allt, Fergus Sings The Blues. 
Dock inte så bra att jag omedelbart 
längtar efter att höra det snart igen, 
men okej, och det är väl så jag alltid 
upplevt Deacon Blue. Men det bör 
också sägas att Deacon Blue aldrig 
haft några ambitioner om att förändra- 
eller förbättra världen med sin musik, 
de har nöjt sig med att skriva låtar  
som bl a Wayne Rooney gillar skarpt.  
Efter tre lyssningar på The Hipsters  
kvarstår samma känsla som tidigare:  
okej, lättsam uppåtpop +, perfekt  
för sportradion, typ. That´s What We 
Can Do, skulle mycket väl kunna vara 
ett överblivet spår från Electronic  
och titelspåret påminner om ett Take 
That, producerat av Chris Martin!  
Mina smak lökar kommer plötsligt ihåg 
att de en gång i tiden uppskattade en 
micrad pära med en After Eight på och 
till detta en klick vispgrädde, serverat 
på en kommunalgrå tallrik, men vad 
just detta har med saken att göra har 
jag absolut ingen aning om? 

Lars Yngve  

Band of horses
Mirage Rock
(Subpop)

I första låten tänkte jag att skit, dags för the difficult 
fith album, eller vad de nu är uppe i, men ganska 
snart gungar ekipaget in i en bekant tölt och den 
countryrockfeeling som är så lätt att gilla infinner 
sig. Soundcheck först, bandet kalibrerat i låt två. 
Stämsången sitter där den ska, sparsam, massor 
med känsla för feeling. De klassiska föregångarna 
dyker upp i bilden som vanligt, Crosby & Co kanske, 
Gram Parsons och en hel hög countrytyper, inte 
riktigt Eagles, mer en låda med alltihop kryddat med 
en alternative touch a la Green on Red om någon nu 
minns dem. Ändock, det som fångar är inte att Band 
of Horses karvat ut en plats för sig själva med alla 
influenserna i grunden (det har de), det som hugger 
en är den tjusiga nordamerikanska paradgrenen 
”lätt sprucken rock n roll-stämsång” och naturligtvis 
melodierna och harmonierna. Nå, det här med 
sången, melodierna och ja, arrangemangen, lyfter 
ett ganska traditionellt låtsnickeri till de intressanta 
samlingarna. Det hade varit helt omöjligt utan den 
fantastiska amerikanska rocktraditionen i bagaget 
(med de nämnda och många fler, tillbaks till The Band 
och säkert vidare än längre, i backspegeln). Det känns 
faktiskt som om Band of Horses gör en ”Best of” 
av den här traditionen, presenterat i egna låtar och 
med en egen stil. De blir själva det just nu avslutande 
kapitlet i storyn om amerikansk countrydoftande 
rockmusik. Lysande. 

Fredrik Hellström

Corin Tucker Band
Kill My Blues
(Kill Rock Stars / Border)

Andra albumet under eget namn sedan Sleater Kinney 
upplöstes för Corin Tucker. Med Sara Lund bakom 
trummorna blir det mycket energi. Och hon öppnar 
stenhårt med ”Groundhog Days”, där hon ger en 
förklaring, en lägesbestämning, och slår fast att det 
fortfarande är aktuellt med en feministisk vinkel på 
världen. Samtidigt andas hon litet besvikelse. Inte 
mycket har hänt, frågorna och invändningarna mot 
förändringar och kvinnliga konstutövare är inte så 
värst förändrade. Men ändå – tanken på något nytt är 
just därför aktuellare än någonsin.

Tucker rör sig genom vardagliga texter, fyllda av 
situationer, starka känslor och inte minst ett utspel 
som är makalöst.

Corin Tucker har fortfarande en av scenens 
starkaste röster.

Och hennes gitarr sticks. Det blir många tillfällen 
att höra hennes rakknivsskarpa inpass.

Den nya skivan skiljer sig från hennes tidigare album 
med Sleater Kinney. Det är mest inledningsstycket 
som apostroferar den katapultliknande rockmusik 
som då skapades. Annars står hon tryggt i en redig 
rocktradition.

Och hon gör det strålande. Musiken blir helt och 
hållet hennes egen, traditionen fyller med kraft och 
kärlek, men hon förvandlar allt till egensinnigt uttryck. 
En skiva som står stark i riot-grrrl-traditionen, som ju 
numera väckts till liv genom ryska Pussy Riot.

Här är en av rörelsens starkaste konstnärer helt  
i sin egen rätt.

Thomas Millroth

Sundog 
Insofar 
(Editions Penguin Café)

Umberto 
Night Has A Thousand Screams 
(Rock Action)

Svensk skräck är besynnerligt nog 
en ganska ny företeelse. Visst har det 
berättats spökhistorier i alla tider, men 
skräckromaner och -novellsamlingar 
har det varit tunnsått med. Detsamma 
gäller förstås filmer och serier - när 
undertecknad tillsammans med Mikael 
Tomasic gav ut albumet “In Memoriam” 
1992 kallades det “det första svenska 
skräckseriealbumet”. Inte ens när 
Stephen King var som störst på 
80-talet försökte svenskar rida på 
trenden. Det väller ut svenska deckare, 
men skräck - nej, det var väl först med 
“Låt den rätte komma in” som genren 
fick sitt litterära genombrott. Å andra 
sidan har John Ajvide Linqvist banat 
väg för en rad andra skräckförfattare. 
Numera ploppar de upp några om året.

… Som till exempel Måns och 
Mattias Hedberg. Novellsamlingen 
“Tis han ruddnar opp” är en fristående 
fortsättning på “Där var en som blev 
där”, som jag inte har läst. Hedberg har  
hittat sin egen nisch inom genren - 
undertiteln är nämligen “Fler spök-
historier från Österlen”. Här bjuds vi 
på en handfull berättelser som alla 
utspelar sig runt om i det skånska 
landskapet - ett landskap som passar 
utmärkt för ändamålet. Det är ju trots 
allt lite New England över Skåne 
och Österlen; ofta lika ödsliga som 
ödesmättade miljöer, små turistorter 
som bommar igen när turisterna åker 
hem efter sommaren. Idyller som blir 
ogästvänliga och ibland direkt otäcka 
och skrämmande.

Hedbergarna är duktig på att ta 
tillvara på detta i sina berättelser 
om hemsökta gästisar, märkliga 
vernissager i slott, gravplundrare och 
annat - och det hela är onekligen rätt 
trevligt. Ja, om man som jag tillhör de 
härdade genrevännerna som inte låter 
sig skrämmas eller chockas i första 
taget. Det är möjligt att skräcknovisen 
upplever det här betydligt starkare.

“Tis han ruddnar opp” är utgiven på 
egna förlaget En blind leder en halt, 
via print-on-demand-förlaget Vulkan. 
Ska jag anmärka på något, är det att 
boken utseendemässigt hade behövts 
snofsas upp en liten aning; sidorna är 
lite tunglästa. Och som så ofta är fallet 
när författare publicerar sig själva, 
känner jag att det inte hade skadat med 
en redaktör som sett till att putsa bort 
en del ojämnheter.

Men rent allmänt tycker jag att det 
här är kul och rekommendabelt; ett bra 
initiativ och jag läser gärna mer!

Pidde Andersson

Jag vet bara en som dricker mer kaffe 
än jag själv, och det är Klas Katt. Han 
har alltid precis druckit en kopp och 
är alltid sugen på ytterligare en. Alltid. 
Han håller dessutom inte på med 
en massa olika tramsiga smaksatta 
och mjölkskummade kaffevarianter, 
han dricker vanligt kaffe. Bra så. 
Bullar kan han vara utan, men aldrig 
kaffe. Har man bara kaffe så kan man 
hantera ensamheten på ett bättre sätt, 
oavsett om man är i bokbranschen 
eller sitter vid köksbordet. Fråga: Om 
livet känns innehållslöst, på gränsen 
till meningslöst, vad passar då bättre 
än att dricka en kopp kaffe? Svar: Det 
skulle möjligtvis vara en burk Sobril, då. 

En tung samlingsvolym på 490 
sidor med bland annat de sex Klas 
Katt-böcker som gavs ut mellan 1979 
och 1992, lägg därtill en del tidigare 
opublicerat material, till och med i färg! 
Klas Katt lever ett stillsamt inrutat liv 
utan hastiga impulser. Ibland går han 
runt på stan som katternas Mr Walker, 
besöker Socialbyrån, åker ut i rymden, 
går på fest eller på upptäcktsfärd, men 
oavsett vad han tar sig för så gör han 
det alltid med samma tomhet i blicken. 
Livet synes vara, om inte en katastrof, 
så tämligen meningslöst och hopplöst. 
Klas Katt befinner i en frihet som han 
inte riktigt tycks veta vad han ska göra 
med eller förvalta. Detta problem 
är han naturligtvis inte ensam om i 
samhället. Han är en av alla dessa som 
känner sig utanför, som samhället tycks 
ha slagit en osynlig ring runt och som 
aldrig kommer in i någon gemenskap. 
Även om han då och bjuds in, men 
han uppfattas direkt som suspekt 
och misstänkliggörs då han vare sig 
gjort lumpen eller tagit körkort. Klas 
är katten som knarrande spinner sträv 
vardagsoro. Själv ser jag fram emot 
nya, kommande äventyr; kommer Olle 
Ångest att skaffa Facebook, blir Ulla 
Migrän permitterad från sitt jobb på 
AB Grisfett & Son, kommer Klas att 
någonsin hitta och förstå meningen 
med sina – 9? – torftiga liv? Klas är en 
katt som är cool utan att själv förstå det, 
som är omöjlig att inte tycka om trots 
att han andas utanförskap och kla(u)
strofobi. Att vara eller icke vara, det är 
bara en av alla frågor, som vi inte får 
något svar på, åtminstone inte av Klas 
Katt, och vid närmare eftertanke, inte 
av någon annan heller… Klas Katt är en 
favorit, precis som Lars Sjunnessons 
Åke Jävel och Tjocke Bo, som 
tillsammans är den totala motsatsen 
till allt som Disneyfabriken producerat, 
och det är bra, det behövs nämligen 
röster även från den delen av samhället 
där man lever med gardinerna 
neddragna, och som studerar världen 
genom dörrens tittöga. 

Lars Yngve

Gunnar Lundkvist
Klas Katt Dricker Kaffe
(Kartago)

Mellan 1976 och 1988 kom fjorton nummer ut av 
poesitidningen Tärningskastet, skapad av Lasse 
Söderberg och Lars-Håkan Svensson.  
Att tidskriften kom ut under tolv år är ett under.  
Med tanke på att en av dess stora inspirationskällor 
var CO Hulténs Salamander, som bara orkade 
med tre omvälvande häften 1955-56. För mig 
själv hade Tärningskastet endast konkurrens med 
Lyrikvännen. Det blir således ett dubbelt kalas när 
nya Lyrikvännen ägnar sig åt just Tärningskastet. 
Det urval Lyrikvännen gjort ur häftena omfattar 
bland andra Paul Andersson, Jesper Svenbro, Erik 
Lindegren, Birgitta Trotzig och Rut Hillarp.

Och parallellt nickar jag igenkännande åt 
vinjetter av Ilmar Laaban, CO Hultén och de andra. 
Jag drar djupt efter andan inför Bertil Lundbergs 
kongenialitet. Och funderar en stund över varför 
dagspressen numera så sällan har dessa medvetna 
kopplingar mellan konstnärer och författare.

Att de dök upp i tidskrifter var ju självklart, men 
det hade sin grund och näring i det täta samarbetet 
mellan kulturredaktioner, poeter och konstnärer.

Lyrikvännen är en påminnelse om hur det kan 
vara, då rummet blir generöst, öppet. När många 
viljor samsas samtidigt som de brer ut sig.

Capricer samsas med essäer. Ilmar Laaban, den 
store modernisten, gjorde följande anagram över 
poeten Erik Lindegrens namn:

Ringeken lider,
rik gren i elden,
ringer en lik-ed,
gnider en relik.

Det blir också tillfälle att läsa om Lasse Söderbergs 
artikel om Folke Dahlberg och Lars-Håkan 
Svensson om Propertius. Lysande, men samtidigt 
blir det många tillfällen att reflektera över hur tiden 
ändrats och kanske hur poesi och kultur fått en 
annan roll. Jag ställer det som en fråga till mig själv, 
då jag läser en intervju ur Tärningskastet med Erik 
Lindegren, där han hävdar, att ”också den moderna 
poesin är nu internationell – något som på lång sikt 
bör kunna bidra till att förena världens andliga och 
materiella motsättningar”.

Idealistiskt? Ja, kanske. Men en övertygelse att 
vara avundsjuk på. Som nog kallar på större allvar 
och mindre yta inte minst i vår tid.

Lasse Söderberg har ju sedan Tärningskastet 
varit en viktig aktör med både allvar och humor; 
poesidagarna i Malmö, en stor gärning som poet, 
översättare och introduktör.

Gärna lyfter han ur sitt väldiga kunskapsförråd 
om modern poesi fram de som hamnat i skuggan. 
I en liten skriftserie uppmärksammar han sådana 
tilldels glömda diktare.

Lawrence Durrell är ju känd för många genom 
Alexandriakvartetten, men var också poet. På sitt 
vis det näras, tillbakadragenhetens, frånvändhetens 
lyrik. Det är klassiskt färgat, texter som badat i 
Medelhavet. En aning om den suggestiva, halvt 
mytologiska stämningen hörs i de sista raderna av 
Landsflykt i Aten:

Att vara ägare till stenar,
att vara kung av öar,
dela säng med en stjärna,
vara seglens undersåte.

Nog uppfylls jag av åtminstone stundens övertygelse  
om poesins makt, då jag läser de raderna.

Och gläder mig förstås åt Lasse Söderbergs 
översättning och påminnelse om poeten Durrell.

Thomas Millroth

Lawrence Durrell, åtta dikter, Aura Latina, 
Stigar som förgrenar sig 3
Lyrikvännen 4-5/12, Tema: Tärningskastet

Lika bra att ta det direkt: När man läser  
den här boken så hjälper det ofantligt  
om man har lite hum om hur amerikansk  
fotboll fungerar. Att bara kasta sig ut  
i den kommer att ge en del insyn i 
sporten men behållningen blir markant  
mindre utan lite förkunskap.Ron ”Jaws” 
Jaworski är en före detta quarterback 
och numera expertkommentator som 
med lite hjälp skrivit boken.

Han har studerat massor av film från 
matcher, precis som alla coacher gör 
och sedan analyserar vad som hänt. 
Det blir väldigt många timmars tittande. 
Han har valt ut sju coacher och går 
sedan in i detalj i en av deras matcher 
som av en eller annan anledning  
varit banbrytande för sporten. Det är  
intressant att se att det som för ett 
otränat öga bara är en massa spelare 
som stångas, är förutbestämt in i 
minsta detalj.

Allt spring, spel och passningar är 
planerade av coacherna. Det är som ett 
stort schackspel när anfallscoacherna 
ska försöka utnyttja luckorna i försvaret 
och försvaret i sin tur angriper anfallet 
där det tror sig ha funnit en svag punkt.

På 60-talet fanns det till och med 
coacher som tog hjälp av matematiker 
på universiteten för att få hjälp med att  
räkna ut bästa löpvägar och passnings  
vinklar. Sen finns det ju självklart plats 
för viss improvisation under matcherna 
när något inte fungerar.

Det är långt ifrån alla coacher som 
har den förmågan eller modet att gå 
ifrån sitt system. Det finns dock de  
som gjorde det.

Bud Carson var en försvarscoach 
som hade förmågan att ta fram nya 
strategier under matcher. En gång 
var hans lag Philadelphia på väg till en 
match mot Washington. En av spelarna 
utbrister när de passerar Pentagon 
att det är det enda stället med mer 
försvarsstrategier än coach Carson. 
I halvtid då Bud Carson kommer med 
nya försvarsspel så säger spelaren Bill 
Romanowski: ”Jag hade fel, Carson har 
fler försvarsstrategier än Pentagon”.

Det är detta som gör boken så bra. 
Speltaktik som ger en bra förståelse 
och inblick i spelet blandat med 
flera sköna anekdoter som den med 
Pentagon gör att man, som fan av 
amerikansk fotboll, har svårt att lägga 
ifrån sig boken.

Det är inte speciellt många 
sportböcker man kan säga det om.

Janne Falk

Ron Jaworski with Greg Cosel 
and David Plaut / The Games That 
Changed the Game

Måns och Mattias Hedberg
TIS HAN RUDDNAR OPP
(En blind leder en halt förlag)
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Television: Sound And Image 
/ British Television, Film And 
Library Composers 1955–78  
(Soul Jazz) 

Vi som är födda på sextiotalet är 
tämligen stöpta i anglosaxisk tv, om 
man bortser från de tjeckoslovakiska 
dockfilmerna där folket alltid vann mot 
den pampaktige fursten/storbonden/
landmären. Vår uppväxts soundtrack 
var till stora delar brittiska tv-seriers 
ledmotiv och bakgrundsmusik, allt 
från Catweasel till Snobbar som 
jobbar. Den musiken har samlats 
tidigare, men inte på ett så grundligt 
och genomtänkt sätt som på 
”Television: Sound And Image”, där 
också biblioteksmusikstonsättarna 
får uppmärksamhet, de som inte blev 
”brand names” som John Barry men 
som satte sina tydliga spår i oss. 
Jämfört med dagens kommersiella tv:s 
bakgrundsolåt, fanns det dåförtiden 
en större tyngd även i det som inte var 
specialskrivet utan komponerat för att 
kunna användas som stämningshöjare 
beroende (eller ibland, oberoende) 
på vad som visades på tv-skärmen, 
ett genuint, trivsamt daterat hantverk. 
Och, ja, stundtals svänger det rumpa 
också. En två-cd-tidsmaskin kanske 
inte värdig H.G. Wells men väl Brian 
W. Aldiss.

Jan-Erik Zandersson

Stian Westerhus / The Matriarch 
and the Wrong Kind of Flowers
(Rune Grammofon RCD 2133)

Stian Westerhus, den norske 
gitarristen, har gjort ett soloalbum, 
som är somett slott av klanger. Det ekar  
forntid, det känns mörkt och gotiskt, 
framförallt är det öppet för vindarna.

I en rad svävande stycken bearbetar 
han alla gitarrens ljud. Det är böljande, 
och känns ibland som att flyga ovan 
molnen eller bestiga en flygande 
matta.

Det är en musik präglad av mycket 
eko och ett stort ljudrum.

Klangerna är som dramatiska figurer 
som rör sig fram och åter.

Det som är typiskt för musiken känns 
uppdykande, försvinnande. Ungefär 
som ett inspelat bearbetat ljudkollage.
Då och då påminner det om konkret 
musik, för att i nästa ögonblick smälta 
till smäktande litet vemodiga klanger, 
lätt färgat verkar det av dröm eller 
lamenterande folkmusik.

När jag läser på konvolutet att 
materialet tilldels är inspelat i Manuel

Vigelands mausoleum i Oslo förstår 
jag utmärkt den speciella stämningen.

Det är som ett requiem eller ännu 
hellre en högtidlig påminnelse om 
döden.

Det är övergivenhet, skogar, 
förbidragande regn.

Ett album att sprida högtidligt allvar 
med.

Och en rasande spännande 
gitarrist, om ni inte visste det förut.

Thomas Millroth

Illustration: Lars Sjunnesson

Danska Efterklang spelade ”Piramida” 
live i Australien tillsammans med 
Sydneyoperans orkester (och med  
Budgie från Siouxsie & The Banshees 
som inlånad trummis!) och de 
efterlämnade spåren på internet 
viskade före skivsläppet om en 
vidarevandring på gruppens grusväg 
mot mötet mellan fältinspelningar  
och konstmusik, där popen mer är  
ett anslag än ett framförandesätt.  
Det visade sig stämma på skivan,  
som både är mer patetisk än tidigare 
med smörad popmacka och med det vi  
känner igen, med svartsynta möten med  
lätthetens behag. En mäktig upplevelse  
som inte gör motstånd, framtida pop 
utan smetighet. 

Monokle kommer från S:t Petersburg  
och för en gångs skull finns det 
substans i pressmaterialet, där det 
talas om ”kaleidoskop” – för just så 
är det, han, tjugosexåringen, blandar 
friskt och landar i ett IDM-land där 
ambient och drån är tongivande, inte 
en enda melodislinga att hänga upp sig 
på, men hela tiden ett suggestivt sug. 

Bas och trummor från gamla 
stonerbandet Sleep utgör OM och här 
på femte cd:n är det en sorts imaginär, 
tung world music-rock med en 
instrument- och sångbestyckning som 
hör lika mycket hemma i öst som  
i väst, det är ett musikaliskt gungfly om 
man tror att det går att lägesbestämma 
med någon sorts kompass som inte 
enbart pekar ut kvalitetsriktning (ja, 
nord-nord-ost, det är bra), National 
Geographic kommer att höra av sig för 
att få låna musiken.

Jan-Erik Zandersson

Efterklang
Piramida 
(4AD)

Monokle
Saints 
(Kompakt) 

OM
Advaitic Songs 
(Drag City)  

Fatboy
Love Creole
(Razzia)

Andrea Neumann, Bonnie Jones
Green Just As I could See
(Erstwhile Records 065)

Hipbone Slim & The Kneetremblers
m.fl. / Hipbone Slim vs Sir Bald
Dirty Water Records

Mer av allt. Så skulle man kunna 
beskriva Fatboys senaste studioalster 
Love Creole. De har blandat upp sin 
Roy Orbison-doftande rockabilly 
med soul, träskrock, lite surfrock 
och ett och annat hårdrocksriff och 
gjort en platta som tar avstamp i 
50-talets rockmusik med låter här 
och nu. Fatboys signum har alltid 
varit sångaren Thomas Pareigis vars 
röst ligger någonstans mitt i mellan 
nämnda Orbison och Chris Isaak.  
En röst som skär genom märg och ben 
och sticker ut i mängden av sångare 
som vill låta besjälade och ”äkta” men  
mest känns lika upphetsande som ett 
par gamla vita och svettiga tubsockor.  
I ryggen har han ett utmärkt band  
med den färgstarka gitarristen Hannu 
Kiviaho (Memento Mori, Ingo & Floyd) 
som spelar snygga licks och lägger 
kompgitarrer som backar upp och 
driver på. Alf Östlund är en av landets 
allra bästa kontrabasister i sin genre 
och man brukar se honom spela med 
självaste Nisse Hellberg men det är 
Fatboy han är som allra bäst och då 
gärna tillsammans med trummisen 
Marcus Källström (Sky High, 
Stonecake, Nisse Hellberg med flera). 
Sedan måste man nämna den gamle 
Reptil Smile-gitarristen Janne Lissnils 
som numera skolat om sig till att spela 
pedalsteel, vilket han gör med den 
äran. Joakim Lindahl heter den andra 
gitarristen som även han är en mycket 
genrekunnigt och stilmedveten man 
som inte spelar en onödig ton. Love  
Creole är alltså en häxbrygd filtrerad  
genom ett Eskilstunafilter av svärta och  
hård arbetsmoral. Man vinner inget om  
man inte arbetar hårt och det är precis  
vad Fatboy gjort både i studion och 
på scenen. Senaste studiosejouren 
resulterade i tolv låtar som låter Fatboy 
plus extra allt. Det sprakar, lyser och 
gnistrar om låtar som Walk Your Way, 
I don´t wanna get there och inte minst 
titelspåret. Fatboy har tagit ett rejält kliv 
framåt med denna platta.

Jerry Prütz

Hur lyssnar du, hur ser du? Den monokroma 
målningen, kan den betraktas som enbart en yta eller 
är den projektion av så mycket mer; det som svävar

omkring, alltifrån tankar, idéer till ljus. Måste ett 
verk som är så ”enkelt” ramas in av annat än sig själv? 
Eller är detta en plats för en plötslig ordning, ett slags 
reda i det obetraktade samelsurium som alltid finns 
runtomkring. 

Jag tror nämligen inte på att 80-talets olika teorier 
löste upp den enkla abstraktionens knutar. Så långt  
nådde de aldrig, teoretikerna, ty de var alltför 
insnärjda i sina avsikter.

Detsamma måste sägas om musik. Många tonsätt-
are och improvisatörer har krupit in i instrumenten 
som för att materialisera själva ljuden. Borta är de 
gudomliga ackorden och den inspirerade melodin, 
kvar finns allt det andra, det som inte fick vara i 
centrum, det som ansetts ligga utanför intresset.

Det är många som gör den resan, tonsättaren 
Malin Bång är ett namn, ett annat är altsaxofonisen 
Christine Sehnaoui.  Kan vi skylla på Cage. Visst kan 
vi det. Men bara på samma vis som vi kan skylla på 
de gamla grekerna som delade upp den klingande 
strängen matematiskt i oktaver, kvinter etc då vi 
numera konventionell musik.

Det handlar om hur hålrum och bredvidljud 
hanteras, mäts, vägs, transformeras innan de sänds 
iväg i obestämbara klungor ut i våra rum.

Tyska Andrea Neumann hör till 
förgrundsgestalterna inom den tyska impron, en 
av dem som främmandegjorde sitt instrument. 
Hon valde flygelns innanmäte. Strängar och ram 
avlyssnas, slås an, knäpps, stryks; förfining intill 
mikrotoner. Instrumentet avklätt all tradition. 
Amerikanska Bonnie Jones var en av dem som mätte 
upp den nya improscenen i Sydkorea. Hon använder 
elektronik, enkla ting, som hon liksom lockar till 
missljud, biklanger, störningar.

Musiken är suveränt inspelad i deras duo, vad 
jag förstår inspelad hemma hos Andrea Neumann i 
Berlin. Först hade jag fönstren öppna, det är ovanligt 
varmt i dag. Det hördes som om musiken gled ut 
och in genom fönstren som ett luftdrag. Så stängde 
jag och rummet blev mindre. Svävande, svirrande, 
litet vasst, plötslig sprakningar, liksom gnistor. Det 
narrativa, berättande draget är helt frånvarande. Det 
blir svårare höra musiken som tidsförlopp, snarare 
påminner den mer om tillstånd.

Till skillnad från vanligt ovänsen och banala 
störningar är det helt uppenbart att alla dessa ljud, 
som smyger sig kring varandra, har två avsändare, 
några som bryr sig om att ordna, lyssna, välja.

Det är inte så öppet som det låter. Tvärtom. För våra 
öron må det vara öppet. Men detta är inga fönster 
mot en akustisk omvärld, det är en koncentrerad 
mikrotonal mikroskopisk verksamhet. Laddningen är 
stark, som att upptäcka smittsamma ljudvirus, som 
genast sätter sig i våra inre hörselorgan.

Nej, det är varken konceptuellt eller cerebralt. 
Påtagligare än så här kan musik knappast vara. 
Det är inte ens övningar, för den kräver inte av oss 
att vi ska vara eller göra si eller så. Bara sitt där och 
lyssna. Inget mer. Tiden ligger hos oss och inte hos 
musikerna.

Hoppas ni kan förstå hur fängslad jag är av denna 
musik.

Thomas Millroth

Här är det bang for the buck.  
En dubbel-cd där den ena är tidigare 
på cd outgivet material av Hipbone 
Slim and The Kneetremblers - den 
andra innehåller låtar med 3 olika band 
med Hipbone Slims andra identitet 
Sir Bald Diddley. Vilka de banden är 
framgår av titeln. Det är faktiskt inte 
utan att man tänker lite på Ramones, 
samma stuk men man kan aldrig lyssna 
sig mätt. Sir Bald/ Hipbone Slims 
gitarr är det som styr det hela men med 
alltid mycket tight komp. Det skiljer sig 
lite mellan banden men då alla tänjer 
lite på gränserna till ”sin” genre från 
rockabilly till 60’s beat, så korsar de 
ibland sina vägar. Med totalt 40 låtar  
så är det faktiskt otroligt hög kvalitet 
rakt igenom. Men det är väl mycket 
tack vare att Sir Balr/Hipbone Slim 
alltid håller sig med superkompetenta 
musiker i alla konstellationer. Att han 
själv beskriver sin sång som ”Ricky 
Nelson gone very wrong”, så kan jag 
bara säga att det låter bra i mina öron. 
Men det kanske beror på allt skrammel 
jag lyssnat på genom åren? Hur som 
helst så är hösten räddad med en 
gedigen platta som den här.

Janne Falk

Tenderversion är ett skivbolag i 
Malmö som lyckas producera få men 
attraktiva skivor, både till innehåll 
och förpackning. De har också en 
konstnärlig integritet och förståelse 
för musiken som ett permant avtryck 
och låter mig se både cd och lp, ger 
mig möjlighet att hålla i helheten i 
ställe för strömmat skräpljud eller 
fjomp-mp3:or som bara påminner om 
att branschen tenderar att se musik 
som konsumerbar och förgänglig, 
inte bestående och ett konstverk. 
Lymland är Sonja Perander och Jerker 
Kaj som suttit i en stuga i december 
förra året och gjort 26 minuter musik 
som tassar försiktigt med gitarr och 
klaviatur, när jag lyssnar på den en 
regnig septemberhelg passar den så 
utmärkt som ett ”Farvel, Falkenberg”-
soundtrack till en beskrivbar plats 
i södern i passagen mellan då och 
nu, mellan fuktig sommar och våt 
höst, ännu ett steg i den svenska 
(företrädesvis) instrumentala genre 
som definitivt låter bäst på lp. 

Lymland
Ensamtidsroman 
(Tenderversion)  

Svenska kaputt
s/t 
(Moserobie)

Kebnekajse
Aventure 
(Subliminal Sounds)

En fullträff tycker jag jazzpsykedelikaproggen på 
Svenska kaputts debutskiva är. Med en namnkunnig 
besättning som gjort tjänst i allt från Elephant9 och 
Nacka Forum till Träd, gräs och stenar och Dungen, 
blir detta nästan omänskligt bra. Ja, jag erkänner, 
jag är slagen till marken av uppfinningsrikedomen, 
fantasifullheten och den varma känslan i skivan, 
där det både improviseras, brötas, smeks men ger 
även mycket mangel för pengarna, för att låna ett 
gammalt citat om King Crimson. En väldigt, väldigt 
intressant, psykedelisk fortsättning på den ursvenska 
progressiva tradition som fött de influenser bandet 
erkänner (Mecki Mark Men, Fläsket brinner och Terje 
Rypdal). Gån åstad och köp, gott folk! 

Avslutningsvis så, en ny skiva med legendariska 
Kebnekajse, igenkännandets glädje i bibehållen 
folkrock får förvisso sig en törn i att det blir jämntjockt, 
låt vara att ett jämntjockt pålägg kan ge god macka, 
så hade variation, som faktiskt fanns på förra skivan, 
gett mer spänst, kan jag tycka. Variationen finns 
där upphovsmässigt, där funnen folkmusik blandas 
med egenihoptotat; den finns där i ett bredare val av 
instrumentering än tidigare, men angreppssättet blir 
snarlikt; spänstigt och medryckande, men snarlikt. 

Jan-Erik Zandersson



Vi försäkrar det 
du är rädd om.

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

Höör 0413-559 790 • Lund 046-590 3110
www.dina.se/skane                
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Intressant, flerdimensionell norsk pop står Hanne 
Kolstø för på sin andra skiva. Intelligent, bitvis catchy,  
nästan uteslutande välmeckat, många lager, 
budskapsrika rakt-på-texter, som en Björk som kan 
sjunga, svärta från en ilande Casio, kärlek från en 
akustisk gitarr, Martin L. Gore-light. Varför vi så sällan 
lyssnar på norsk musik med kvalitet är mig en gåta. 

Ungdomar som är inspirerade av det tyska taktfasta 
(”motorik”) tempot hos Neu! och Harmonia, fast i 
poptappning, det har fått kritiker att gå igång, peka 
på ett nytt fynd. Toy heter de och de har slitit ont ett 
bra tag nu, och på debutalbumet lyckas de intressera 
mig samtidigt som jag inte är mer än människa och 
erkänner att de lyckas bäst just när influenserna från 
det tyska 70-talet svämmar över; annars kompetent 
pop. Kan bli något i framtiden, jojomensan.

Långt mognare (album tolv) är Tore Johansens 
eftertänksamma jazz, ett tredelat beställningsverk 

Hanne Kolstø
Flashback  (Karmakosmetix)

Toy (s/t) 
(Heavenly)

Tore Johansen 
Open Minds  (Inner Ear)

Omega Male (s/t) 
(Full Time Hobby)

där varje del avslutas av mer regelrätta 
sånger med texter lånade från Tomas 
Tranströmer. Lars Jansson trio och 
Sarah Riedel ackompanjerar och 
allt avslutas makalöst finstämt med 
Georg Riedels vaggvisa ur Barnen från 
Bullerbyn.  

Omega Male är David Best och 
Sammy Rubin och experimentlustan 
från deras hemmaband hänger 
med, både det krautska, monotona, 
”motorik”-tempot och flört med ren 
och skär syntpop/disco, ja, jag skulle, 
om jag inte sett omslaget, trott detta 
var ett nytt släpp från Fujiya & Miyagi, 
skillnaderna är hårfina. 

Jan-Erik Zandersson

Mumford & Sons
Babel
(Universal/Island)

 Det låter som om sångaren sett 
katastrofen komma rusande mot byn 
och att det därför skall sjungas utav 
bara fan på torget innan allt går i bitar. 
Sjungas och liras banjo. Ja, sångar’n är 
i trans men bandet verkar va i ungefär  
samma stämning så alla kör på för livet.  
Det är ett befriande drag i spisen, även i  
balladerna. Det är så mycket nuförtiden  
som är polerat så att nerven som 
kanske var med från början fastnar i 
datorerna. Inte vet jag hur Mumford o 
Söner tänkt men här känns det som 
om all energi är med igenom. Det blir 
hög verkningsgrad i detta frenetiskta 
ho-down, timmarna innan den virtuella 
apokalypsen. Hård vilja och skitbra 
låtar, minst lika bra som förra skivan. 
En uppvisning i banjorock with a 
passsion. 

Fredrik Hellström

Matchbox20
North 
(Warner)

North är inget annat än en uppfriskande 
dos förutsägbar crowd pleasing 
poprock. Och varför inte? Rob Thomas  
och Matchbox 20 är som förr ute efter  
att hålla gitarrprocenten uppe i hitradion  
men frågan är om inte det tåget gått 
för svensk publik? Spelar ingen roll, 
det är faktiskt kul på eget bevåg per 
skiva eller stream. Inte så värst djupt 
kanske, inte mystiskt förtrollande, 
mer lätt digga, nynna och tap yer feet, 
men det finns plats för olika sorter i 
herrens playlist. North är uppenbart 
publikfriande, smittsamt pigg poprock 
med en härlig sångare i en läcker 
produktion. Jag trycker gilla. 

Fredrik Hellström



dan hylander & orkester framför 
döende oskuld
kb, malmö, 23 november
palladium, malmö, 24 november

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

steve vai
kb, malmö, 24 november
trädgår´n, göteborg, 26 november

tomas andersson wij
kb, malmö, 24 oktober
hagakyrkan, göteborg, 26 oktober

tant strul
kb, malmö, 21 november

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

för hela vårt program 
och biljetter se 

www.kulturbolaget.se
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WWW.KALPDALMUSIKAL.SE     WWW.SLAGTHUS.SE 

Premiär 27/10! UTSÅLT !MEDVERKANDE : SVEN MELANDER, SANNA PERSSON, NIC SCHRÖDER,CORNELIUS LÖFMARK, MIKAEL JEPSON, MARTIN AXÉN, JENS ANDERSSON,SYLVESTER SCHLEGEL, LINN MANNHEIMER OCH OLOF GUSTAVSSON
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Kära Hjärtanes! September månads horoskop av O. Rakel Ur led air tidenaDark Knikt risig agin

Kära Kära Hjärtanes.

Du verkar vara en mogen kvinna som vet
 vad hon vill. Jag är en kille som inte kan 
få dig ur mina tankar. Jag har läst din lilla 
spalt ett tag nu och jag undrar om det skulle 
finnas en möjlighet att få träffa dig, du verkar 
nämligen vara en kvinna helt i min smak. Jag gillar 
nämligen lite äldre kvinnor som är hårdhänta och 
bestämda. Jag skulle inget hellre vilja än att få vara 
din lilla toy-boy som du kan få göra vad du vill med. 
Snälla…?

Din toy-boy wannabe.

Det var det fräckaste! Bara för att man råkar vara en 
kvinna i offentligheten så ska man inte behöva stå ut 
med vad för något som helst! Allra minst ska man få 
behöva stå ut med skamliga och oförskämda förslag 
från osnutna, testosteronstinna slynglar som inte lärt 
sig veta hut! Min kvinnliga stolthet bär jag högt och 
jag skulle aldrig, jag repeterar: ALDRIG, nedlåta mig 
till att sjunka ner till den dy där du tydligen tycks kräla, 
ditt lilla manschauvinistiska kräk! Så jag ber dig: Stick 
och brinn, och glöm mig för allt i världen! Förresten… 
har du stora händer…?

Kära Hjärtanes!

Vattumannen 20 jan – 18 feb.
September var ingen bra månad alls. Nu väntar, om 
inte bibliska sju svåra år, så åtminstone fyra år av 
hård prövning.

Fiskarna 19 feb – 20 mars.
Just nu simmar du i lugna  
vatten men passa dig för just  
i de lugnaste vatten simmar  
de största torskarna…
 

Väduren 21 mars – 19 april.
Du har betett dig ovanligt fårskalligt den senaste 
tiden. Men det är inget att hänga med huvudet för. 
Upp med hakan och stånga dig vidare in i nästa 
utmaning. Akta dig så att du inte blir kallad för 
träbock

Oxen 20 april – 20 maj.
All din möda och slit kommer fortfarande inte att ge 
resultat. 
 Om du stretar på med tjuraktig envishet så kanske 
du till slut blir trött. Det är alltid något!

Tvillingarna 21 maj – 20 juni.
Ambivalensen i ditt liv har tilltagit.  
Du känner fortfarande dig kluven inför din framtid. 
Ni måste samla ihop er som en man, eller kvinna 
med för den delen, och ta tag i era liv. Annars gör 
kanske någon annan det.

Kräftan 21 juni – 22 juli.
Lugnet lägrar sig efter en hektisk höst. Du har 
varit jagat villebråd ett tag men nu kan du pusta ut. 
Faran är över för tillfället.

Lejonet 23 juli – 22 aug.
Du har för vana att ryta ifrån i tid och otid. Det är 
ett himla ofog och det stör din omgivning. Det är 
bättre att du tiger!

Jungfrun 23 aug – 22 sept.
Du får just nu lystna blickar från en hemlig 
beundrare. Kanske äntligen kan det bli något som 
sätter fart på dina endorfiner. Du får hålla ögon och 
öron öppna. Vem vet, någon gång hittar även en 
blind höna ett korn.

Vågen 23 sept – 22 okt.
Frisk vågat, hälften vunnit brukar vara ditt ledord. 
Det är dock inte säsong för friska vågor, och vem 
blir gladare av hälften av ingenting?

Skorpionen 23 okt – 21 nov.
Du har det motigt just nu. Folk gaddar ihop sig mot 
dig. Men du kan visa klorna och än har du kraft i 
nyporna. En och annan giftig kommentar får du 
räkna med.

Skytten 22 nov – 21 dec.
Du laddar på nytt inför ny säsong av jakt på lovligt 
villebråd. Framförallt älgar du på som förut men det 
kan vara för sent att ångra sig i efterhand. Hjort är 
hjort.

Stenbocken 22 dec – 19 jan.
Oh, du Guds gåva till mänskligheten har det inte 
så lätt just nu. Ingen har visat dig sin uppskattning 
på flera dagar. Fy, vad livet är orättvist! De ska få 
sona sin missunnsamhet mot dig förr än de anar! 
Äsch, du är för storsint för att bry dig om sådana 
petitesser.

Asså denna fimlen hannlar om en ny sån skurk som ska ta över 
värden! HAn har typ värdens stösta tann stellning! den e fan störe 
en min!!!! Han battman e gammal å sjuk å har lagt å. men han tar po 
si drekten ijen när tann stellningen kommer ti stan å ska sprenga typ 
en atåm båmb i stan. battman fixar båmben å reddar stan å så sloss 
dåm lite imellan den va så där tykte ja!

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

Så även min högra armbåge och 
därtill ett pekfinger. Ty jag har slutligen 
justerat tillbaka hushållets samtliga 
klockor till vintertid. 

 Till raden av obskyra åkommor 
skulle jag utöver musarm, 
tennisarmbåge och SMS-tumme vilja 
addera sommar/vintertidsfinger. Ty 
mitt högra pekfinger är illa medfaret. 
Det har svullnat upp och dess kulör 
påminner mer om något man skådar i 
köttdisken. Låt ingen skugga falla på 
min lokala kötthandlare, läs: ICA runt 
hörnet. 

 Men å andra sidan, vad är väl ett 
svullet finger att gnälla över? Under 
franska revolutionen hade de varit 
jävligt glada om de bara hade haft lite 
ont i ett finger… Hallå Säffle, kan man 
få en kopp kaffe?

 Det oaktat önskar jag ändock 
dryfta ofoget med att justera fram 
och tillbaka tiden hela tiden. Skall det 
verkligen behöva vara på detta sätt i 
ett civiliserat samhälle? Ja, jag bara 
undrar? Men min högst personliga 
åsikt och övertygelse är alltjämt lika 
bestämd, oomkullrunkelig, tveklös, 
solid, orubbad som konservativ: Giv 
faen i att pilla på min timvisare! Jag har 
i alla dessa år icke en endaste gång 
fallit för trycket att justera mina klockor 
efter något galet påbud vare sig från 
Stockholm eller kålhuvudstaden 
Bryssel. Nej, ty jag lever mitt liv 
efter den enda korrekta tiden, d.v.s. 
Greenwich mean time. Allt bliver 
betydligt enklare på detta vis.

 Tillåt mig föresten göra en 
korrigering, Bryssel är ju huvudstad 
i det som förut benämndes stål och 
kålunionen, inget annat. Man får 
ju icke förgäta stålet, ty detta stål i 
kombination med kålsoppa och en 
finurlig adel byggde detta land till den 
stormakt den var innan klandersjukan 
tog överhanden. Till protokollet önskar 

Löfvens tid äro öfver.

Visst göra det ont när löfven falla. Varför skola annars 
hösten tveka. Så skola man kanske kunna travestera 
en af hvåra mest kända dikter. Denna lättviktiga 
pamflett om hvåren som äro ljustes återkomst. Det 
finnas tyvärr inget hvärre än hösten. Denna tid af 
mörker som aldrig synas taga slut. Man skola taga 
lärdom af hvåra vänner djuren och förpassa sig i 
ide under de hvärsta månaderna. Till dessa räknar 
undertecknad oktober, november och december. 
När hväl snön hafver kommit blifver tillvaron dock 
något ljusare. Men november skola enligt mig strykas 
ur almanackan och förpassas ut i intigheten! Ångest, 
ångest äro min arfvedel…!

Eder ödmjukaste Test-Fnisse

Adi S. betrakten:

Die Schweden und Olof Palme:

Wie ich es seht, die Schweden eine  
sehr komplizierte Beziehung mit seiner  
einst ermordeten Ministerpräsidenten  
gehabt. Ein Mann, der durch seine  
rechtliche Pathos stand für die Schwachen  
und Unterdrückten, und das Land durch eine Kreiße 
führen wandte Kalten Krieges. Als Sozialdemokrat 
bedeutet alle das gelieche beachten! Wie Schweden 
dann ihr gedanken? Jawohl, durch Mock und 
Verspotten ihn, und schlüßlich auf ihn schießen 
kaltblütig auf der Straße! Schwedische Volk, Sie 
haben Palmes Blut an deinen Händen!

Auf Wienerschnitzel wünschen ihren 
A. Schicklgrüber
 

jag äfven föra att vid denna tidpunkt 
var det inget hattande med timvisarna 
fram och tillbaka. Det var tider det! 
Jaja, nog tjafsat om Benelux och hela 
den midevitten. Hörde jag ett skål, 
föresten? 

 Som sagt, min taxvakt hade på eget 
initiativ under lördagskvällen justerat 
fram samtliga mina klockor två timmar. 
Inklusive de integrerade uren i videon, 
mikrovågsugnen och kylskåpet såväl 
som mobiltelefonen från djävulens 
mekaniska verkstad (läs: Nokia 
N96). Under söndagen bevistade 
jag en underbar rundpingisturnering. 
Givetvis erhöll jag en inteckning 
i den av finaste mässing gjutna 
vandringspokalen. Förtydligande, med 
vandringspokal avser jag då inte Frida. 
Det där med rundpingisgroupies är ett 
avslutat kapitel för min del.

 Nåja, mittåt! I mitt hushåll är det 
uppstigning medelst tuppen. Jag 
njuter helst min morgontidning innan 
trycksvärtan hunnit torka. 05.45 är det 
revelj hos Grefve Fågelsparre. Samma 
procedur i morse. Trodde jag. Döm 
av min förvåning och allt mer stigande 
vrede då jag fann att morgontidningen 
icke var levererad. Vad ända in i 
hetaste Nossebro?! Jag hade just då 
god lust att köpa upp hela lokalblaskan 
och lägga ner den på fläcken. Tills jag 
noterade att mitt armbandsur visade 
att klockan ännu icke passerat 03.00. 
Från min projicerande klockradio 
lyste däremot 04.56 rött i taket. Då 
insåg att något otillbörligt inträffat. En 
snabb rundtur verifierande att hela min 
bostad var justerad till sommartid. 

 I och för sig ett mycket vänligt 
tilltag och ett utmärkt exempel på 
initiativförmåga från hundvaktens 
sida, men ändock… Det har tagit mig 
större delen av denna dag att återställa 
mina ur till GMT. Alla klockor utom 
de i videon, mikrovågsugnen och 

kylskåpet är justerade. Tvingas därför 
springa runt som ett gehu vid 00.00 
GMT eller 02.00 Svensk sommartid 
och dra ut och stoppa i sladdarna till 
dessa manicker. Lite is på fingret och 
en stenkaka på det här?  

 
Med lyft cylinderhatt
Grefve Fågelsparre

S. Kald

Apfelstrudl

Så blank, så blank lysa ditt skal
Tand krossar det på stund
Inte på något vis får du kval
Ingen förlorar sin blund
Ändå har du strävat hårt
Växte fram för livets skull
Ändå blev ditt liv så kort
Din uppgift du gjort full
Imorgon är du glömd
Någon annan din plats tar
Platsen som blev tömd
Ingen turordning har

S. Kald



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.

MYRORNA ÄR EN DEL AV FRÄLSNINGSARMÉN
WWW.MYRORNA.SE
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Välkommen in med allt du inte behöver. Alla butiker tar emot dina gåvor.



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.
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