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PETTyTEssEr Jag var stolt ägare till en svart, robust Volvo 444 av 
årsmodell 1953 som var utrustad med banjoratt, en  
tuta så lågfrekvent att mitt skelett ljöd som en 
stämgaffel, tre växlar och 44 icke DNA-testade 
hästkrafter. Bilen var tung som ett hangarfartyg och  
accelererade från noll till åttio på tre och en halv  
förmiddag. Att trampa ner gasen och göra en akustisk  
kick-down var alltså ungefär lika händelselöst som att 
trampa i en spann med ljummet vatten! Först hände  
ingenting, därefter hände ingenting och efter 
ytterligare några sekunder hände absolut ytterligare 
ingenting… Plötsligt baktände den (nej, vi sprängde 
inte ljudvallen, för er som undrar!) med ett kraftigt  
ryck som fick huvudet på de två som satt därframme 
att slungas bakåt och vika sig ned över ryggstödet  
så att man klart och tydligt såg ut genom bakrutan  
(upp och ner förvisso, men ändå) vilket gjorde att  
risken för whiplash var överhängande! När man skulle  
stänga dörren fick man använda båda armarna och  
orangutangsvinga igen dem. Kupén var så tät att om  
man glömde ställa upp det lilla trekantiga sidofönstret  
när man stängde dörren, så slog det lock för öronen  
och trumhinnorna smattrade som om ni tänker er att  
någon tappar ett gäng basketbollar på gymnastik-
golvet. Det bästa med den tidens bilar var att de inte 
hade några obehagliga, svårtydda och främmande 
symboler som tändes på instrumentbrädan en gång  
i timmen. Det fanns liksom i princip bara en endaste  
varningslampa för bilens alla åkommor. Bilen hade en  
egen vilja och stannade när – och var – den ville, och  
när detta hände gjorde jag samma sak: Först svor jag 
(naturligtvis), sedan använde jag tutan som boxboll, 
gick av bilen och slog igen dörren, öppnade huven 
med en tyngdlyftarstöt, tittade ned i motorrummet, 
hoppade ned i motorrummet, tittade på de fyra 
kablarna och skakade därefter på huvudet, slog igen  
huven efter att jag hade hoppat upp från motorrummet, 
sparkade på vänster framdäck (som om det skulle 
hjälpa?), gick in i bilen och satte mig och svor igen. 
Väntade en halvtimme, vred så om nyckeln varpå 
motorn stånkade igång igen och jag kunde körde 
vidare. Det var en bra bil. En fin bil, som luktade likt 
korridorerna på äldreboende.

Jag gillade att köra med rutorna nere på sommaren, 
speciellt när rapsen blommade, det gjorde mig ivrig 
och upprymd. Jag spelade Tom Petty och Learning 
to Fly, och just då, när planeterna och solen stod i 
zenit, brukade jag inbilla mig själv att jag på något 
vis hade Petty i baksätet med en Rickenbackertolva 
tolva i knäet. PV:n tycktes sväva fram som en 

rymdfärja mellan rapsen i den ljuva doften. På torget 
låg korvkiosken och i den stod en dam med en 
permanent så hård att den garanterat skulle överleva 
ett anfall från utomjordingar skjutandes med dödliga 
strålpistoler. Hennes egenhändigt ditmålade och 
lömskt guppande ögonbryn befann sig väldigt nära 
hennes vätesuperoxiderad hårfäste. Hon var en 
skvallercentral, ville man nå ut med något var det 
bara att berätta i största förtroende. Hennes skratt 
gnisslade för övrigt som slitna bromsbelägg. 

Min bästa kompis var begåvad med ett långfinger 
med en helt egen vilja och taskig tajming, vilket ledde  
till att PV:ns hästkrafter då och då tvingades slita hårt, 
och att jag först blev torr i munnen, fick papegojtunga 
och därefter lödder i munvinklarna. Han kunde mycket 
väl kasta ur sig saker och ting som: ”Du, på tal om  
bögar, hur är det egentligen med din svärfar nu för  
tiden”, till personer han aldrig tidigare träffat. Och värst 
av allt: Han brydde sig inte om att personen i fråga  
kunde vara stor som Bud Spencer. Och ett sådant  
tilltal, på landsbygden, och på den tiden, var att  
betrakta som VÄLDIGT oförskämt. Och mycket riktigt,  
efter en förkolnad åskblick utbröt ett Blitzkrieg, inte 
med tusen nålar utan med knytnävar, och efter det 
att vi fått stryk – det fick vi nämligen alltid – avslutade 
kompisen oftast detta med en uppmaning till dem 
som gett oss stryk att ”koka en pära” eller ”dra röven  
i koxen”, med glimten i ögat, nu snyggt inramad av en  
blåtira. Vi kunde ju inte slåss, men vi fick många stora 
grabbar att springa, tack vare vår verbala förmåga 
och vårt uppfinningsrika ordförråd; vi före och de 
bakefter. Vi hade våra extremt snygga Happy Days-
jackor i filt med galonärmar, uppvikta Levis 501 och 
Dr Martensskor, och var liksom, enligt vårt sätt att  
se på saken, absolut det coolaste man kunde skåda, 
självsäkerheten personifierade. Speciellt bra att 
lyssna på när vi blev jagade i bil var Ramones första 
album. Ett tips till alla som har gamla skrotbilar är 
att spela Ramones. Joey fick ju en gång frågan om 
varför de spelade så fort och varför deras låtar var så 
korta? Han svarade: ”We play short songs for people 
who don’t have a lot of spare time”. Och om det var 
någonting man hade just då, så var det ont om tid… 
Och vid närmare eftertanke så tycks inte mycket 
ha förändrats. Jag har fortfarande ont om tid, gillar 
fortfarande Ramones och Petty. 

Ja, det var väl Dee Dee… som min kompis hade 
uttryckt saken.
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”Harawi” är Messiaens sångcykel från 1945 om  
livet och döden för sopran och piano, svåruppnålig 
och nästan stumt skridande, slutfört i en värld 
härjad av andra världskriget och en komponist som 
sluppit undan fasorna i polska koncentrationsläger. 
Stensäkert pianospel av Carl-Axel Dominique, 
Annika Skoglund draperar sångerna med ett välfunnet 
vemod i all denna messiaenska kantighet, märkligt 
och märkvärdigt berörande, avgrundsdjup och 
hopp som borde fått större genljud ute i den stora, 
frankofila världen.

Messiaen, trippel-cd:n du gjorde med all hans 
”fågelmusik” på Bis försvinner inte ur blickfånget  
i första taget, ett maraton som ger mer varje gång – 
fler inspelningar av Messiaen på gång (bortsett från 
nyinspelningen nedan)? Och kanske Vingt Regards 
sur l’enfant-Jésus i nyinspelning? 

Carl-Axel: Harawi, sångerna om kärleken och 
döden, är den senaste Messiaen-utgåvan. Annika 
Skoglund och jag gör den i sin helhet tillsammans 
med Musorgskijs barnkammarsånger på turné i 
vår. Vi har dessvärre inga direkta planer ännu på en 
inspelning av dessa. Annars ligger en ny inspelning 
av Vingt Regards i stöpsleven. Den efterfrågas 
varje år i Storkyrkan. ”Den unge Messiaen” med 
mycket underbara ungdomsverk spelade jag 
i Ytterjärna. Musikradion sände konserten i två 
program. Bis ville spela in samtlig solopianomusik, 
men pengarna räckte bara till trippeln. Det finns 
alltså mycket vi vill göra.

Eller Våroffer tillsammans med Monica 
på skiva? Vårturné med Musorgskij – 
kan man hoppas på inspelning  
där också?

Carl-Axel: Våroffer är ju också ett 
hjärtebarn som vi skulle vilja ge ut. 
Cage var väldigt spännande att 
arbeta med, men här finns inga 
närmare förfrågningar.

”Fingers Unlimited” är tvåhändigt 
piano från paret Dominique, en 
blandning som är helt oförutsägbar, 
med Grieg, svenska jazzpärlor, 
Samuel Barber och egetkomponerat 
om vartannat. Liksom på skivan 
”Togetherness” där Monica spelar 
med bror Palle Danielsson, mestadels 
jazzstandards, blir skivan ett varmt 
spisjärn där man smälter ostar av olika 
smak och konsistens för att få fram 
en anrättning med syra, variation, 
beroende på var man sätter gaffeln. 
Smärtsamt vackert. 

Silosång gör mig nyfiken, 2008, en 
opera om lantbruk, med premiär i en 
maskinhall. Hur kom det sig och vad 
händer med den nu (inspelning?) – fler 
operor?

Monica: Silosång var ett fantastiskt 
projekt med fina bilder ur 

lantbrukslivet, som tyvärr krasch-
landade av olika orsaker. Synd!  
Vi hade flera förfrågningar bl.a.från 
Tyskland, men allt rann ut i sanden. 
Fler operor? Ja, faktiskt! Vi sitter 
nu och skissar på ett projekt som 
tills vidare är lite hemligt. Vi får 
återkomma!

Skivan ”Togetherness” med bror Palle  
ger ett så samspelt, sammansmält 
intryck – hur ofta spelar ni tillsammans?  
Dessutom ska sägas att jag får samma 
känsla som i ”Fingers unlimited”, där 
det är stört omöjligt att höra var ni 
håller hus, så helt utan ansträngning 
framfört – kan man hoppas på renodlat 
samtida likt duon Persson & Scholz’ 
utgivningar?

Monica: Togetherness har resulterat  
i ett antal konserter och förfråg ningar. 
Vi har nog en alldeles speciell känsla 
och lyhördhet för varandra och det 
känns härligt att det inte går alltför 
långt mellan varven. Vår trioplatta 
spelades in 1980 och gavs ut på cd  
i Japan för ett par år sedan. Den 
kommer så småningom i Sverige 
också. Hela tiden får vi också idéer 
till nya fyrhändiga äventyr!
Ofrånkomligt i dessa sammahang 

är Monica Zetterlund, hon fattas 
oss, fortfarande lika starkt. Märkligt 
att det inte kommit mer outgivet, 
alternativa tagningar à la Elvis. 
Eller det är kanske något som 
är på gång? Liveskivorna som 
medlemmarna i Monica Zetterlund-
sällskapet får varje år uppskattas 
väldeliga.
Monica: Ja, Monica Z. tänker vi på 
ofta, ofta. En personlighet utan 
motstycke. Här kommer jag att tänka 
på storbandsinspelningarna med 
henne och Radiojazzgruppen där 
jag skrev arrangemangen varav ett, 
”What`s new”, finns med i serien 
”Svensk Jazz”-historia 60-tal. Volym 
10. Men de andra finns inte ute. Än.
Färskast är “Gals & Pals in the 80’s” 

som är just åttiotalsvarianten, när 
storband och inte intim jazzorkester 
stod bakom, outgivet livematerial 
från tre inspelningstillfällen (bl.a. 
från Malmö-tv under ledning av Leif 
Uvemark), Lasse Bagges 2.0-version 
var lika uppstudsigt studsig i 
arrangemang och Beppe-texter, det 
här var ett bortglömt nöje. Plus också 
för kitchig inramning och vita kostymer!
 Jan-Erik Zandersson

Carl-Axel och  
Monica Dominique

The soundtrack  
of Andi Almqvist

Så har vår favoritbohem gått och blivit kälkborgare? 
Mätt och belåten? Med Zentropa i ena luren och 
SVT i den andra? Inte precis. Andra spåret på nya 
plattan ”Warsaw Holiday” blåser pyjamasen av 
radiolyssnaren.

Visst, ”No” är nog det mest catchy jag har skrivit. 
Ändå kan jag stå för den. Jag skrev den från 
början mest som ett skämt. Sedan när jag kom på 
refrängen blev det allvar, ingen har använt ”nej” på 
det sättet tidigare.

Vad handlar den om?
Att man aldrig skall låta sig involveras med 
idioter. Jag säger som det är: jag fick till slut nog. 
Bokningsbolag, damer …
”No” är en tre minuter lång protestsång. Nästan 

som en coda följer sedan ”Oh La La”, där berättaren 
tar det fullständiga klivet in i alienation:

”1, 2, 3, 4 welcome to the freak show
Oh la la
I am not human, not human, not anymore
Oh la la
(…)
I don´t have a single friend in this world anymore
Oh la la”
 
Vansinne, inte för dystopin i texten utan för att 

den energiskt struttande melodin 
gör en glad. ”Oh La La” finns med i 
två, helt väsenskilda, versioner på 
skivan. Låten skrevs ursprungligen 
som ett beställningsjobb åt Zentropa, 
Susanne Biers, von Triers och 
Vinterbergs produktionsbolag.

Hur fick du in en fot där?
 De ringde en dag och sa (Andi 
härmar danska): ”Vi tycker att din 
musik har en unik filmisk kvalité.” 
Jag började dagdrömma, tänk om 
jag kunde få med en låt i ”Festen 2”! 
Fattar du! Jag älskar Vinterberg och 
”Festen”. Också fick jag med i en låt i 
”Jakten!” Fattar du!
Jo jag fattar, och danskarna har 

förstås rätt igen. Andi, med en 
bakgrund som serietecknare ligger 
intuitivt nära ett visuellt berättande. 
I flera av hans sånger finns en episk 
dramaturgi medans andra lika gärna 
kan vara dissonanta kulisser; det 
skaver, förvrängs och spökar. 

 

Film har alltid inspirerat mig mer än 
musik. Kurosawa! Sergio Leone! 
John Houston! Riktiga filmer! 
Bröderna Coen! Big Lebowski!
BIG LEBOWSKI, skriker Andi i 

soffan bredvid mig. Sedan övergår 
han att referera öppningsscenen i 
Kurosawas ”Yojimbo”, som han såg 
första gången som åttaåring …

Och där någonstans med Toshiro 
Mifune vandrande på en stig i den  
japanska regnskogen och en välavvägd  
drill av en bambuflöjt, avbryter  
jag honom.
Men filmmusik förknippar man ju oftast 
med instrumentalmusik?

Min stora dröm är att skriva 
instrumentalmusik. Ennio 
Morricone, Wendy Carlos som 
gjorde musiken till ”The Shining”, 
Anton Karas cittra i ”Den tredje 
mannen”, det är mina största idoler.
Plötsligt börjar Andi gnola Lalo 

Schifrins stick till ”Mission Impossible” 
och skrattar: ”Genialiskt!”.  Tur att jag 
har bandaren igång …

Att en av Sveriges mest uttrycksfulla 
röster, en röst som dessutom har något 
att berätta faktiskt sitter och drömmer 
om att skriva instrumentalmusik låter 
som en paradox. Om inte i konstnärlig 
så i alla fall i existentiell mening. Such a 
waste of time.

Men att karln menar allvar antyds 
i undertexterna på sista låten på 
”Warsaw Holiday”, den ödesmättade 
och vackra ”No More Songs For You”.  
Låten är inspelad live mitt i natten på en  
strand tillsammans med multiinstru-
ment alisten Bebe Risenfors. En mer 
skrockfull artist skulle kanske tveka att 
lägga en låt med en sådan titel sist på 
en platta.

Så, peppar peppar, för alla 
eventualiteters skull ställer jag inga 
frågor om det.

 
Magnus Ödmark

Det har gått sex år sedan jag intervjuade Andi Almqvist inför skivan ”red room stories”. 
sex år kan ibland vara en livstid. Då tänker jag inte främst på att hans etta på 18 kvm är 
utbytt för en mer fashionabel 60 kvadratare. Utan på att Andi sedan dess har släppt två 
skivor, gjort fyra Europaturnéer och en sväng i UsA, haft en konsertdokumentär i sVT, lagt 
musik för en tjeckisk långfilm och i den amerikanska kultserien ”Justified” samt har en 
sång med i geniförklarade Thomas Vinterbergs nya film ”Jakten” med Mads Mikkelsen i 
huvudrollen. Med andra ord, saker och ting rullar på i hygglig takt. 

Två legender i svenskt musikliv. Carl-Axel som en av världens främsta uttolkare av Olivier 
Messiaens pianomusik, men också jazzgosse i solar Plexus och filmmusikskapare till  
bl.a. Ingenjör Andrées luftfärd; Monica som Gals & Pals-medlem, musikdirektör, jazzpianist 
och operatonsättare med ”silosång” på sitt samvete liksom den tidigare vinjettmusiken  
till rapport på tv. 
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Du heter som du låter, har du tänkt på det?
Ja, visst är det konstigt! Christoffer tycker att 
jag ska starta ett nytt företag, en kombination av 
flygbolag och hårsalong som heter Per Air Hair. 
Inte så dumt, faktiskt. Jag är ju här.

Efter Scener, minns du vad du tänkte då?
Jobbig och vilsen tid med dåligt självförtroende 
och en svag doft av föredetting fast jag bara var 26. 
Det känns som att allt blivit bättre med åren för mig. 
Jag började min resa väldigt trevande.

Som popentreprenör, är det inte svårt att greppa allt 
du har gjort och ständigt gör?

Jo. Fast det är rätt bra, tror jag. Ibland blir jag 
mörkrädd när jag ser hur mycket jag har skrivit och 
hur många månader och år av funderingar och 
tveksamheter som gått åt. Men jag känner också 
glädjen och euforin som man nästan bara kan få av 
något man skapat själv. Jag är ganska nöjd. Men 
ibland tappar jag, som alla andra, tron på mig själv 
och på det jag gjort, och gör. Jag jobbar ju alltid, 
jag letar alltid efter något att bygga på, något att 
använda mig av. Min familj blir tokig på det ibland. 
Eller rätt ofta, faktiskt.

Med ett pantomimskott riktat mot tinningen: om 
du hade varit tvungen att välja en enda låt som din 
personliga favorit, vilken väljer du då?

Det går ju inte att välja bara en enda! Olika låtar har 
betytt olika saker vid olika tillfällen i olika liv! Det är 
det som är så härligt med musik och konst, att det 
verkligen går att kommunicera! Det blir så tydligt 
när man står på en scen i en stad i Ryssland som 
man inte kan stava till eller i Lima eller i Perth eller 
Jakarta. Eller Jönköping. Alla sjunger samma sång! 
Alla har en personlig relation till samma sång. 
Precis som jag! 
Jag blev helt förtrollad av John Lennons röst i ”A 
Day in the Life” när jag var åtta. Något år tidigare 
hörde jag ”Till the End of the Day” med Kinks. Det 
var något med gitarrljudet och stuket som kändes 
overkligt och spännande. Sexigt?? Vad vet jag, 

jag vara ju bara sju. ”Whole Lotta 
Love” och ”Heartbreaker” från 
Led Zeppelin II kändes fullständigt 
livsfarliga när jag var elva. Det 
var något vuxet över dem. Första 
skäggväxten liksom. ”Life on Mars?” 
med David Bowie fick mig att skrika 
rakt ut framför tv:n första gången jag 
såg Mick Rock›s lilla film. 
När Gyllene Tider startat så 
stoppade världen totalt första 
gången jag hörde «Refugee» med 
Tom Petty & The Heartbreakers. 
Jag ryser när jag tänker på detta 
för hur bra kan det egentligen bli? 
När jag skulle impa på min flickvän 
(nuvarande fru) på en tidig date så 
körde jag «Two Tribes» med Frankie 
Goes to Hollywood. Det funkade 
utmärkt! Och Ramones... Herregud. 
Och jag låg i hörlurar och lyssnade 
på «The Only Living Boy in New 
York» med Simon & Garfunkel om 
och om igen. I åratal. Det är världens 
vackraste låt, eller hur?

Kan du ibland, för ett ögonblick, när du 
tänker på hela din karriär, undra: Hur 
gick det här egentligen till? 

Absolut. ”Tur, timing och talang” 
heter det ju. Jag hade ganska lätt 
för mig i skolan men jag trivdes 
aldrig. Jag har alltid varit ganska 
osocial så jag har strävat efter att 
få jobba på mina egna villkor. Jag är 
en sådan som aldrig bestämde mig 
för vad jag ville bli när jag var liten. 
Allt bara blev. Jag surfar fortfarande 
på min vinylhög och försöker hålla 
balansen.

Finns det något projekt som du varit 
nära att hoppa på men som du i sista 
stund avböjt, och ångrat?

Nja, inte direkt. Det var snack om att 
vi skulle flytta till USA när vi väl slagit 
igenom där 1989 och utgå från LA. 
Men vi var nog lite för gamla, Marie 
och jag. Hon var 31 och jag var 30 
när The Look hände. Hade vi gjort 
det hade allt nog sett annorlunda 
ut. Bättre eller sämre? Vem vet. Vi 
är nog lite för svenska för att klara av 
USA på heltid.

Det vackraste man kan höra är en 
Rickenbacker, Petty eller McGuinn, 
och varför?

Jag vet inte. Man älskar ju det ljudet. 
Man kan inte låta bli. Tolvorna 
pärlar och glittrar. Lennons lilla 
tre-mickade är ju inte så dum den 
heller. Jag fick några gitarrer av 
Rickenbacker i början av 90-talet, 
några specialgjorda som jag har i 

studion ibland. De låter helt eget. 
Bra till power pop. Många av de 
nya Gyllene-låtarna är baserade på 
distade Rickenbackers.

När blev du så gripen av en låt sist att 
du fick tårar i ögonen?

Hjälp, det får jag ofta. Musikens 
makt är så stor så stor! Jag hörde 
”Lily of the West” med Steve Forbert 
i en live-inspelning härom dagen. 
Då var det dags för en näsduk. Man 
känner sig lite löjlig men det borde 
man ju inte. Jag är supersvag för 
underdog-texter typ «Jolene» eller 
«Ruby, Don›t Take Your Love to 
Town». Det är nästan alltid sådana 
stories i samband med stark musik i 
speciella situationer som får mig att 
darra till lite. 

Vad är det som gör en låt bra, anser du?
Att man reagerar. Att den talar till en. 
Det kan vara produktionen, texten, 
rösten, melodin, arret, vad som helst 
bara den kommunicerar på ett bra 
sätt. Om jag kan inbilla mig att en 
text handlar om mig själv så är jag 
såld. Om jag upptäcker något jag 
inte kände till om mig själv så blir jag 
hooked direkt. En bra låt förändrar 
ens liv. 

Nästan all modern Top 40-musik 
låter likadan. För den skapas av 
team som lägger pussel. Någon är 
duktig på beats, en annan är duktig 
på basgångar, en tredje hittar på 
ackordföljden som oftast är bekant, 
en fjärde gör melodin och en femte 
gör en text. Och sen mixar och 
maxar man allt i slutproduktionen 
så att iPhonen ska spricka av 
upphetsning. Det är väldigt svårt att 
få fram en musikalisk personlighet 
mitt i allt detta. Det behöver ju inte 
betyda att det blir dåligt, men det blir 
lätt rätt trist när allt låter lika. 

Popmusiken speglar alltid den 
tid vi lever i. Så de hits som florerar 
runt oss representerar ganska bra 
strömningarna i vår del av världen. 
Utbudet av underhållning och olika 
aktiviteter är större än någonsin. 
Därför har musik inte längre 
ensamrätt på uppmärksamheten, 
så som det kändes när jag växte 
upp. Många unga artister och deras 
representanter verkar också vara 
mer intresserade av kändisskapet 
än av själva musiken. Det ligger 
också i vår tidsanda. Fifteen minutes 
of fame.

Jag läste någonstans att 90 % 
av alla radiostationer i USA 

inte är bemannade utan spelar 
datoriserade, och i princip likadana, 
spellistor. Stämmer detta så är det ju 
inte konstigt att musikklimatet ser ut 
som det gör.

Det är så enkelt att göra musik 
idag med alla program och 
korrigeringsmöjligheter som finns. 
Vem som helst kan i princip sitta 
hemma några timmar och producera 
en låt. Fixa till falsksången i datorn 
och fräsa på med lite effekter och 
vips så har du en popdänga. Jag tror 
att framtiden kommer att tillhöra dem 
som kan spela och sjunga på riktigt 
och som har talangen att kunna 
skapa någonting unikt av egen kraft. 
Det tror jag förresten gäller för hela 
vårt samhälle. Kan man ett hantverk 
från grunden så har man en bra sits.

Coolaste tavlan du äger, och varför?
Jag gillar ju foto och min fru och 
jag äger många av Anton Corbijns 
bilder. De flesta hänger på Hotel 
Tylösand till allmän beskådan. 
Hans Kraftwerk-svit är fortfarande 
fantastisk.

När blir Gyllene Tider musikal?
Aaaaaah, vilken bra idé! Det måste 
jag fundera på! Fast jag gillar ju inte 
musikaler. Hmmmm... måste tänka 
ut nåt...

Har du och Christoffer någonsin pratat 
om att göra en progressiv platta som 
Ummagumma?

Alltid! Christoffer och Clarence är 
mina närmaste medarbetare och 
två av mina allra bästa vänner. Utan 
dem hade jag stått mig slätt. C&C 
delar en mycket märklig kärlek till 
symfonirock typ tidig Genesis, Yes 
och annat konstigt som jag inte 
förstår. Jag befinner mig på tröskeln 
in i deras klubb via mina tidiga King 
Crimson, Barclay James Harvest 
och Moody Blues-plattor. Men 
jag har inte fått mitt medlemskort 
ännu. Dock, jag är övertygad om att 
det kommer att komma någonting 
monstruöst och oroväckande 
seriöst från oss tre inom en snar 
framtid. Vi har ju tafsat lite försiktigt 
på ämnet via mitt soundtrack till 
Jonas Åkerlunds nya film Small 
Apartments. 

Vad är det konstigaste stället du har 
framträtt på sedan du slog igenom?

Det läskigaste jag varit med om var 
en tio dagars playback-turné i något 
radiosyndikats regi med Roxette i 
USA 1989. De trodde att vi var som 
Milli Vanilli och inte ville eller kunde 

Per Gessle

spela själva och vi hade inget att 
sätta emot just då. Pinsamt. 

Vad är det bästa turnéminnet från 
Gyllene Tiders karriär? 

När vi sålde ut 
Himmelstalundshallen i Norrköping 
våren 1981. Så stort hade inget 
svenskt band spelat då. Sen såklart 
Återtågsturnén 1996 med Wilmer X 
och hela GT25-svängen 2004. Vi 
hade 28 000 personer i snitt på 
turnén 2004. Ofattbart. Ullevi var 
inte klokt.

Kan du sakna Folkparkerna?
Tja, det var en mycket svensk 
företeelse. Det fanns en massa 
härliga personligheter i park-Sverige 
som varit med sen Hedenhös tid. 
Det är kul att ha fått träffa dem. Men 
musikmässigt spelar det ingen 
roll. Idag har man mycket större 
produktioner som sällan hade fått 
plats i parkerna. Många artister och 
musiker föredrar att spela på små 
ställen men jag gillar när det är stort. 
Jag känner att både Roxette och 
GT blir som bäst när vi känner att 
vi når ut till väldigt många. Kanske 
har det med vår musik att göra, den 
kommunicerar på ett smidigt sätt.
Vad har du för relation till Who 
Killed Bambi, från The Great R&R 
Swindle? Hahaha, ingen alls 
faktiskt. Jag såg aldrig filmen (Great 
R&R Swindle) när den kom ut men 
har den på dvd på mitt kontor. Är den 
värd att plocka fram? Julian Temple 
är alltid grym så jag borde förstås 
se den.

Var det någon punk i Halmstad på  
den tiden?

Tja, Mats Persson och jag trodde 
väl vi var punkare men det var vi 
såklart inte. Vi älskade Pistols, The 
Damned och Buzzcocks och hela 
NY-gänget; Ramones, Television 
och Patti Smith. Men vi gillade bara 
när de gjorde bra låtar. Jag älskade 
«Go the Whole Wide World» med 
Wreckless Eric och «Jesus of Cool» 
med Nick Lowe. Men det är ju inte 
punk. Det som var avgörande för i 
alla fall mitt liv var att punkrörelsen 
innebar att man inte behövde vara 
duktig på något instrument för att 
sätta ihop ett band. Jag älskade den 
tanken! Det gjorde att jag vågade 
börja spela och skriva låtar på allvar. 
Men nej, jag kommer inte ihåg att 
jag såg några riktiga punkare i 
Halmstad. Å andra sidan höll jag mig 
ju mest på mitt rum...

Vilken är den mest värdefulla skiva du 
har i din samling?

Den mest värdefulla för mig är  
”The Kink Kontroversy” med Kinks.  
Den var min brors, jag köpte den  
av honom för fem spänn när han  
behövde stålar för att köpa 
cigaretter. Jag tror att det var min 
första LP. Och jag tror att han  
rökte Prince.

Favoritalbum genom tiderna?
Omöjlig fråga igen. Revolver med 
Beatles. Ramones första, Blood 
on the Tracks med Dylan, Damn 
the Torpedoes med Tom Petty, 
Court and Spark med Joni Mitchell, 
Deja Vu med Crosby, Stills, Nash & 
Young, Ziggy Stardust och Alladin 
Sane med Bowie, Rumours med 
Fleetwood Mac. Du ser, bara 
gammal musik. 60- och 70-tal. Det 
säger väl det mesta om mig?

Shaped picture disc, saknar du den?
Nej, inte speciellt. Men jag 
saknar LP-skivan och att man 
spelade in plattor med två tydliga 
öppningsspår och två tydliga 
avslutningar. Nu är vi tillbaka till 
50-talet när man lyssnar på musik 
fragmentariskt. Min generation 
kommer nog aldrig att kunna vänja 
sig vid det.

Snyggaste skivomslaget som 
någonsin gjorts?

Aaaah, vilket härligt konstuttryck 
det var! White Album med Beatles 
är genialiskt. Sticky Fingers, Alladin 
Sane, Sgt Pepper såklart. Velvets 
banan-omslag är fab såklart. Och 
jag gillade faktiskt alla de där Roger 
Dean-omslagen på Uriah Heep 
och Yes-plattorna. Och Hipgnosis-
omslagen som till exempel Zeppelin 
och Pink Floyd hade. En grym era.

Vilken svensk artist har betytt mest för 
dig, varför? 

Marie Fredriksson såklart. Hon har 
tagit så många av mina låtar och 
gjort till sina egna. När hon var och 
är som bäst är hon helt i en klass för 
sig själv. Hennes röst har gett mig 
enormt stort självförtroende i mitt 
låtskrivande. Jag glömmer aldrig när 
vi spelade in första Roxette-LP:n. 
Det var helt sanslöst att höra henne 
transformera mina enkla demos 
av ”So Far Away” och ”I Call Your 
Name” till division 1-pop. Annars 
har mina tre stora svenska favoriter 
alltid varit John Holm, Pugh och Ulf 
Lundell. Johns två första album, 
Pughs tre första och alla Uffes fram 

till Den vassa eggen är tunga i mitt liv. 
Den sista låten du hörde på radio som 
du önskat att du själv skrivit?

Hmmm.... Lumineers ”Stubborn 
Love” är väldigt bra. Och jag hörde 
”See Emily Play” med Pink Floyd 
alldeles nyss. Herregud, så bra!!!

Har du någonting mer du vill uppnå 
som artist och musiker?

Säkert, fast jag vet inte vad. Jag mår  
ganska bra just nu. Roxettes 
jätteturné och comeback kom 
som en ordentlig överraskning. 
Det är underbart att få uppleva all 
den kärlek vi får över hela världen. 
Den fanns där förr och nu har vi fått 
känna på den igen. Vilken ynnest! 
Och Gyllene-plattan har varit grym 
att spela in. Vilket underbart band 
det är! Jag ser verkligen fram emot 
turnén i sommar. Jag skulle vilja 
spela in en akustisk platta och göra 
mer filmmusik. Det är en spännande 
utmaning. 

När skrev du en låt på fyllan senast och 
vilken var det?

Aaah, det var längesen. Över huvud 
taget så presterar jag ytterst sällan 
någonting vettigt på fyllan. Jag 
dricker aldrig någonsin alkohol före 
ett gig, jag tror att jag är för mycket 
kontrollfreak för det. Ibland dricks 
det såklart vin i studion nere hos 
Christoffer när vi pillar med något... 
men jag föredrar att till exempel 
sjunga mitt på dagen när man är 
som piggast och snyggast.

Hur var stämningen i studion under 
inspelningen av nya plattan?

Fantastisk. Vi blir 20 år igen när 
vi träffas. Vi umgås ju knappt alls 
privat, alla bor på olika håll, så det 
blir turnébusstrams och gamla 
minnen direkt när vi ses. Det finns ett 
brödraskap i GT som är underbart 
och som innebär stor kärlek men 
också att vi bråkar ibland. Det är bra. 
Rent musikaliskt så är Anders och 
Micke så fruktansvärt samspelta att 
man tappar hakan. Göran är full av 
Farfisa-hyss som är svåra att värja 
sig mot medan Mats Persson är en 
självklar Les Paul-kung. Jag försöker 
sitta i ett hörn och bara vara ett fan!

Hur många låtar spelade ni in, någon 
som blev över?

Vi spelade in 14 låtar, några i flera 
versioner. Jag gissar att allt kommer 
att komma ut på ett eller annat sätt, 
som bonusspår på iTunes eller 
så. Eller varför inte som b-sidor på 
vinylsinglar?

Gyllene Tider låter tidslöst, vad är hemligheten? 
Gyllene Tider låter väldigt eget. Det är absolut 
inget krångligt eller supersmart över vårt stuk men 
det är helt unikt. Ingen lägger sina orgelklanger 
som Göran, ingen knäpper på guran som MP 
och tillsammans med Anders och Mickes 
försvarspositioner och min ganska konstiga röst  
så blir det till ett typiskt Gyllene Tider-sound.  
Tar du bort en medlem från bandet så låter det  
inte GT längre. 

Vi kommer från en klassisk era inom popmusiken 
där det organiska och naturliga främjas till varje 
pris. Det är en självklarhet för oss och näst intill 
omöjligt att ändra på. Vi kan inget annat. 

Nya plattan kommer även på gul vinyl, och just gul 
vinyl har gått som en linje genom hela din karriär, 
varför blev det just gul?

Vet inte. Tror att vi tyckte gul vinyl var snyggast 
eftersom första GT-LP:n hade svart omslag. 
Kan också vara så att vi ville ha i princip samma 
färgkombination som Ronnie Peterson när han 
körde F1 för Lotus/John Player Special. Guld och 
svart. Vi gillade honom och älskade den bilen.

Om du själv skulle beskriva låtarna på kommande 
plattan? 

Den stora skillnaden mellan förra GT-plattan Finn 
5 Fel! och den nya är att jag specialskrivit samtliga 
låtar till GT. På Finn 5 Fel! var ungefär hälften 
sådant som skrevs till mitt Mazarin-album året 
innan. Det innebär att allt är byggt kring två gitarrer, 
Farfisa-orgel, pump-bas och fräcka virvelfills.  
En stor skillnad mot hur jag skriver annars.

Jag tycker att resultatet låter som om det vore 
inspelat mellan första LP:n och Moderna tider (LP 
nr 2). Det låter extremt mycket Gyllene Tider. Vi har 
skrattat mycket i studion, hoppas det hörs.

När var du på fest senast och uttalade meningen: 
”Dags att tänka på refrängen”?

Hahahaha. Det har faktiskt hänt för inte så 
längesen. Det var förresten Anders i GT som kom 
på den här titeln. Jag tyckte den var mitt i prick och 
skrev en låt direkt.

Varför är refrängen alltid det bästa i en låt och  
i själva livet?

Är det så? Det är allt runt omkring refrängen som 
gör själva refrängen så stark. Allt hör ihop.

Må så vara att GT passar bäst på sommaren, men nu 
är det mars, och själv häller jag upp ett glas med Kurt 
& Lisa så länge och smuttar på i väntan på Juni, Juli 
Augusti, och det är inte det sämsta det heller!

Lars Yngve
Foto: Important Pete

Per Gessle är mer eller mindre att beteckna 
som ett fenomen; vart han än i världen vänder, 
kommer stora hits från hans händer (ja, jo, jag 
vet, den var halvdålig, på gränsen till riktigt  
kass faktiskt, men det bjuder jag på). Nu är 
Gessle och hans kamrater i poporkestern 
Gyllene Tider på gång igen med albumet  
Dags att tänka på refrängen, som släpps den 
24 april. Enligt uppgift ska skivan vara full med 
treminutershits – och det finns det liksom ingen 
anledning att tvivla på! Om det är någonting 
vi vet om Per Gessle så är det att han är en 
hejare på att skriva hits. Gyllene Tider gör tidlös 
toppenpop med klingande gitarrer, pumpande 
bas och en oemotståndligt flörtig Farfisaorgel. 
Lägg därtill att den är kryddad med melodier 
och texter som omedelbart etsar sig fast. Till 
och med hans namn, Per Gessle, låter som pop!  



Foto: Tom Cockram
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Basist, sångare, klubbägare, DJ, 
författare – och legend. Och om jag ska 
räkna upp alla de band som influerats 
av Joy Division och New Order så 
räcker inte fingrarna till på långa 
vägar, jag är tvungen till att ta av mig 
strumporna och fortsätta räkna på 
tårna… New Order är ju ett band som 
alltid lyckats vända sina begränsningar 
till fördelar och har utvecklat en helt 
egen profil, och Peter Hook har en 
spelstil som är unik. Det är som om han 
spelar solo låtarna igenom, och låter 
sina basgångar ge sig iväg på små 
egna utflykter – och skapar därigenom 
nya melodier i melodierna – som en del 
jazzmusiker tenderar att göra: spela 
för sig själv, men ändå inte. Och har 
man en gång fastnat för Peter Hooks 
glimrande basgångar, så är man fast 
för alltid. 

Man undrar ju om Peter Hook, som 
lämnade New Order under ett visst 
rabalder, hatar sina forna kompisar? 
Efter allt som skrivits i media är det  
lätt att tro att det förhåller sig på detta 
sätt. Jag var tvungen att få veta från 
Hook själv.
Samtidigt som du gav ut din bok Inside 
Joy Division släpptes även ett nytt 
album, Lost Sirens, med New Order. 
En ren slump, eller?

Ja, faktiskt. Jag arbetade med Joy 
Division-boken redan innan boken 
The Hacienda kom ut 2009, och 
Inside Joy Division har från början 
varit planerad att ges ut under 
hösten 2012. Lost Sirens förhalades 
under många år, dock inte av mig, 
vilket många tycks tro. Men ett av 
många skäl var att New Orders 
avtal med Warner hade gått ut. Det 
var meningen att vi skulle göra ett 
nytt album snabbt efter Sirens och 
släppa det inom kort. Så blev det 
inte, och det var en av anledningarna 
till att jag blev besviken och 
frustrerad på de andra i bandet. 
Låtarna ignorerades i sex år. Jag 
fortsatte att ställa frågan till de andra 
varför inte The Lost Sirens gavs ut? 

Peter Hook Johnossi

För mig var det mycket underligt, så 
jag är verkligen glad över att skivan 
nu, efter många och långa om och 
men, äntligen finns ute. 

Vad tycker du om låtarna?
Det är ett par månader sedan jag  
hade möjlighet att sätta mig ner och  
lyssna på dem rejält, men när jag  
gjorde det så tänkte jag:”F*cking hell! 
These tracks are really good.”. Det är 
väldigt intressant eftersom dessa 
låtar hade samma ekonomiska 
produktionsförutsättning, och 
behandlades på exakt samma sätt, 
som låtarna på skivan Waiting For 
the Siren’s Call, vilket är ganska 
sällsynt numera i musikbranschen. 
Många band har inte råd med 
samma höga produktionskostnad 
på skivor och därför låter mycket 
riktigt en hel del av dagens musik 
underproducerad. Flera låtar idag 
görs på en dator, och det hörs; de 
saknar finishen i produktionen och 
låter platt. 

Du har svart humor!
Ja, och det tror jag främst 
beror på att jag fick en 
arbetarklassuppfostran i Salford. 
Det var verkligen svårt, mycket svårt, 
och för att skydda sig själv från livets 
hårdhet var man tvungen att skratta 
åt eländet, annars hade man blivit 
galen. Man kan säga att den hårda 
skolan var karaktärsdanande. Jag 
läste nyligen Rod Stewarts bok och 
den påminde mig om att det faktiskt 
under min uppväxt fanns skor med 
sulor gjorda av hårt pressad papp 
som de som inte hade råd att ha skor 
med lädersulor, fick nöja sig med. 
Jag hade helt glömt bort det. Men  
så gick det upp ett ljus och jag blev 
påmind om att jag under hela min 
uppväxt alltid hade fuktiga fötter, 
och jag drog mig även till minnes  
vad detta berodde på. 

Inside Joy Division, var det svårt 
att gå igenom alla minnen du hade 
tillsammans med Ian?

Nej, inte alls. Jag har under årens 

lopp liksom vant mig. Det svåra 
var istället att påminnas om alla 
besvärligheter och problem vi gått 
igenom med New Order, och det var 
obehagligt och kändes olustigt. Allt 
det där med Ian har jag bearbetat 
under så många år nu att jag inte har 
några problem med det längre. 

Har du berättat allt som är värt att veta 
om din karriär i boken, eller kommer 
ytterligare information att dyka upp  
i framtiden?

Boken handlar bara om mitt liv fram 
till början av min karriär med Joy 
Division och slutar när Joy Division 
upphörde 1980, så det handlar  
om mig tills jag var strax över 20.  
Jag planerar att göra en New Order 
-bok, och den kommer att vara 
mycket mer omfattande eftersom 
det handlar om drygt 30 år, om 
man även räknar in tiden sedan 
vi splittrats och vad som pågått 
därefter. Jag tycker om att skriva  
och tror inte att den New Order-
boken kommer att vara slutet på  
mitt skrivande. Jag har några andra 
idéer som jag vill testa och utforska  
efter det.

Du har några riktigt sköna basgångar 
på The Lost Sirens, vad hyser du själv 
för känslor om albumet? 

Jag ska säga dig att det första som 
slog mig när jag lyssnade på skivan 
var att jag påmindes om all glädje 
vi haft i bandet genom årens lopp! 
Efter allt strul och allt bråk som 
jag haft med dem under fjolåret så 
var det trevligt att kunna lyssna på 
The Lost Sirens och faktiskt inse 
att vi gjort en del riktigt bra saker 
tillsammans. Jag inser också att den 
där speciella kemin som gjorde oss 
till ett bra band faktiskt finns på  
The Lost Sirens. Det var just kemin 
som gjorde bandet unikt. 

New Order planerar att turnera utan 
dig, kommentarer på det?

Saken är, och det vill jag verkligen 
klargöra en gång för alla: Jag har 
aldrig haft för avsikt att någon gång, 

någonsin, försöka förhindra dem från att turnera. 
Det vi bråkar om handlar om hur affärsdelen är 
skött, eller misskött. Men okej, jag måste erkänna 
att jag först blev mycket chockad och arg över 
att de hade reformerat sig helt bakom min rygg. 
Men det jag var allra mest arg över var den usla 
affärsdelen som jag fått i allt detta. Utan att fråga 
eller samråda med mig, sa de bara: ”Här har du 
din del av New Order, och här är din andel av 
nybildade New Order”. Det är den biten som jag 
försöker att åtgärda juridiskt.

Ditt basspel är en stor del av ljudet – kan de hyra in en 
copycat?

Ja, de är ju det som de har gjort, eller hur? Men i 
första hand handlar det ju inte om att någon annan 
spelar mina basgrejor i låtarna. Jag menar, vem 
som helst kan ju spela mina basgångar, däremot 
kan inte vem som helst komma på dem! Men 
om jag skulle vilja vara elak mot min ersättare så 
kan jag bara krasst konstatera att jag nog aldrig 
kommer att spela några av hans basgångar… 

Movement- och Power, Corruption and Lies-
konserterna, hur har det gått med dem?

Jag var väldigt nervös före spelningarna, men de 
gick fantastiskt. Vi hade lagt ner mycket arbete  
på dem på repetitionerna, och bandet lirade 
briljant. Att liksom få tillbaka låtarna och kunna 
spela material som inte har framförts på i 30 
år – om ens någonsin – är helt fantastiskt. Att gå 
igenom albumen istället för att göra en greatest 
hits- uppsättning, är så mycket mer kreativt och  
givande, det verkar både jag och fansen vara  
överens om. Många fans kom fram efter spelning-
arna och berättade att Movement och Power, 
Corruption & Lies var deras favoritalbum och att  
de verkligen var glada över att få höra dem 
framförda live i sin helhet. Vi planerar just nu fler 
spelningar med dessa album. Vi ska ge oss ut  
igen till sommaren och hålla på fram till hösten  
och jag ser verkligen fram emot spelningarna.

Om du får ett erbjudande om att spela samma kväll 
som den nya versionen av New Order, skulle du tacka 
nej då?

Absolut inte. Nej, jag hade uppskattat att få den 
möjligheten och det skulle vara trevligt att se dem. 
Jag är säker vi skulle bryta bröd och sitta och prata 
gamla minnen backstage.

Lars Yngve

Detta är naturligtvis helt oemotståndligt, och efter  
att ha toklyssnat på deras nya fjärde album 
Transitions, kan jag inte komma på ett endaste 
argument till varför man inte skulle införskaffa den! 

Om jag skulle beskriva musiken skulle jag 
förmodligen hävda någonting i stil med att regelrätta 
poputbrott avlöser larmattacker, allt förpackat med 
en ruffig yta, utan att för den sakens skull förlora 
radiopotentialen. 
John, hur du skulle du själv beskriva er musik för 
någon som aldrig hört den?

Hm… Energirik, explosiv, vemodig, vacker.
Har duos som Hansson & Karlsson och The White 
Stripes haft någon som helst betydelse för er?

Hansson & Karlsson har jag aldrig hört, White 
Stripes, däremot, älskar jag, men inte för att dom 
var en duo utan för att dom var ett bra band.

Tänkte ni annorlunda inför Transitions, rent 
musikaliskt, efter ert stora kommersiella genombrott 
med föregångaren?

Vi vet inte hur vi skulle ha tänkt om vi inte hade haft 

Mavericks bakom oss, men när vi 
tänker så tänker vi att vi vill utvecklas 
som individer och som band. Och 
för att utvecklas så vet vi att vi 
måste försöka lämna vårt rationella 
tänkande åt sidan och lita till den 
berömda ”känslan”. 

Nu har ni plockat in klaviatur, blir det 
kanske ett Johnossi med helt band i 
framtiden?

Nej, jag har svårt att föreställa mig 
det. Då startar vi nog hellre ett nytt 
band, i så fall. Men vi känner oss 
fria att skapa vad som helst under 
Johnossi så länge jag och Ossi är 
kreativa ledare.

Gone Forever är en låt som kommer att 
sätta vilken arena som helst i brand! Är 
ni ett blivande arenaband?

Vi känner oss absolut redo att kliva 
upp på arenanivå, musikaliskt och 
performancemässigt är vi redan där. 
Framtiden får utvisa var vi hamnar.

Ni åkte iväg på retreat i Amazonas, vad 
fick ni ut av det?

En massa, på det rent personliga 
planet.

Existensiell ångest, är det inte 
överskattat?

Människan vill må bra i kropp och 
själv. Ångest är vad det är, en 
sjukdom som alla andra. Kan en 
sjukdom vara överskattad?

Jag menar, är det inte bara att se till att 
finnas här och nu, den tid vi fått, och 
göra det bästa av den?

I praktiken är det så, och det är dit 
jag strävar, men det är inte så enkelt 
som det låter när du beskriver det 
så slentrianmässigt. Jag tycker att 
jag är väldigt bra på att leva i nuet 
och jag uppskattar mitt fantastiska 
liv här på jorden. Men jag är mycket 
medveten om att jag har en själ, och 
min själ är stundtals väldigt förvirrad 
över att den befinner sig inuti min 
kropp, vilket självklart påverkar min 
vardag.

Livets mysterium; har du kommit fram 
till vad som är det viktigaste i livet, och 
varför? 

Jag tror inte det finns något enskilt i 
livet som man skulle kunna säga är 
det viktigaste. Jag tror att livet är en 
prövning för själen, för att man ska 
utvecklas som den energi man är.

Det är vanligt att söka tröst i religion för 
den typen av frågor, betyder religion 
någonting för dig?

Det gör den, men sällan på ett 
positivt sätt. De flesta religioner 
har goda avsikter från början 
men förvrids ofta med åren till 
något oerhört obehagligt. Många 
religioner används idag som ett 
redskap för att försöka styra och 
hålla ett folkslag i schack. 
Religion/politik/maktbegär/
underkastelse/krig, det har bara 
blivit skit av alltihop. Jag kan tycka 
att det är fint med kloka ord som står 
nedskrivna i en bok, eller på väggen 

inuti en grotta någonstans, men jag 
är stark motståndare till att en grupp 
människor ska leva enligt en viss mall 
och tillbe högre makter. Att finna  
själslig ro är för mig en högst 
individuell utforskning som har 
mycket med ens undermedvetna  
att göra. Att tro och att söka är något 
fint. Att följa och underkasta sig är 
något fult.

Har du läst Bibeln?
Inte hela. Delar av den.

Det låter nästan som om du är ett ämne 
för att bli präst! 

Nej för i helvete…
Ångest, hur tar den sig uttryck  
hos dig?

Ett konstant pulserande klot av 
obehag i solar plexus. Tryck över 
bröstet och halsen. Men jag mår 
mycket bättre nu!

Tror ni att det finns något efter 
jordelivet?

Ja.
Nu ger ni er ut på turné som en trio,  
blir det till att kämpa om utrymmet  
på scen?

Ibland kanske, när vi spelar på 
mindre ställen. Men vi spelar mest 
på relativt stora scener nu så det  
ska inte vara några problem. 

Ut och erövra världen nu!
Ja. Tack. 

Lars Yngve

”Men om jag skulle vilja vara elak 
mot min ersättare så kan jag bara 
krasst konstatera att jag nog aldrig 
kommer att spela några av hans 
basgångar…”

Duon Johnossi står i startgroparna inför en rejäl 
turné, och väljer också att spetsa till musiken 
med klaviatur! Men i övrigt är det sig likt: John 
vräker på med flakvis av akustisk gitarr som – 
kan man få för sig – låter lite grann som om den 
vore förbikopplad jordfelsbrytaren och pluggad 
rakt in i proppskåpet, vilket i sin tur får en gitarr 
att låta som tre stycken, minst. Ossi i sin tur 
spelar trummor som om han har brännässlor  
i kalsongerna, alternativt som om han är rädd 
för att bli kidnappad! 
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Onsdagen den 3 augusti 2011 var 
dagens huvudnyhet att en elvaårig flicka  
hade blivit avslängd från ett SJ-tåg på  
väg mot Göteborg. Hennes storasyster  
var på toaletten med tågbiljetten, 
konduktören förstod inte flickans 
knaggliga svenska – ”de fick ingen bra  
kontakt” enligt SJ:s informations-
ansvarige – och resultatet blev att  
hon sattes av i Kumla med åtta kronor 
på fickan.

Där hittades flickan sedermera av  
en tant som tog hem henne, lät henne 
sova över natten och på morgonen  
tog henne med sig ut för att köpa 
mat och en tågbiljett tillbaka hem. 
Detta förlänade tanten den finaste 
utmärkelse en svensk kan få: hon 
kallades ”hjälte” i Expressen.”En 
solskenshistoria i slutet”, samman-
fattade vakthavande befäl i Örebro  
det hela.

Nja, frestades den skeptiske att 
invända. En himlakropp som låg 
närmare till hands än solen att jämföra 
med var de svarta hålen. Historien var 
fullkomligt urgröpt av märkligheter och 
obesvarade frågor.

För det första: hur länge var 
egentligen den där storasystern på 
toaletten? För det andra: tyckte SJ 
verkligen att deras argument ”hon såg 
äldre ut än elva” var ett bra argument? 
För det tredje: bör man verkligen kallas  
hjälte om man, som tanten, frihets-
berövar ett barn? På frågan varför  
i alla Jesu änglar och apostlar hon inte 
omedelbart tog kontakt med polis när 
hon hittade en gråtande elvaåring i 
en järnvägsundergång i Kumla, utan 

istället undanhöll henne från familjen ytterligare ett 
halvt dygn, svarade tanten: ”Jag tänkte inte på att 
ringa polisen.”

Exakt vad hon istället tänkte på förtäljer inte 
historien. Men det finns ju så mycket annat att tänka 
på när man plockar med sig bortsprungna barn hem. 
Var ska barnet sova? Var har jag mina extrabolster? 
Använder barn kuddar nuförtiden? 

I efterhandsrapporteringen fick SJ all skiten. 
Sossarnas högst tillfällige partiledare Håkan Juholt  
”rasade” och ”såg rött” med okontrollerat hätska  
utfall av typen: ”Man förväntar sig mer av kollektiv-
trafiken än så.” Och nog för att SJ betedde sig typiskt 
SJ:skt, men man får nog konstatera att den där tanten 
klarade sig lindrigt undan i rapporteringen. Det är inte  
alldeles säkert att ordet ”hjälte” hade använts om 
en äldre man som hade plockat med sig en elvaårig 
flicka hem till ungkarlslägenheten och stoppat  
om henne.

Nåväl – det mesta löste sig. Flickan återbördades 
till sin familj och fortsatte leva sitt liv. De traumatiska 
upplevelserna ökade troligen hennes misstro mot SJ 
och hennes irrationella tacksamhet mot gamla tanter, 
vilket bara gjorde henne svenskare i värderingarna. 
Konduktören togs ur tjänst och fick troligen genomgå 
SJ:s internkurs ”Några enkla knep för att se till att vårt 
rykte inte blir ännu mer nerpissat än det redan är”.

Där kunde det hela ha varit slut. Men så skedde 
något liknande nere i Skåne några veckor senare: en 
tolvåring sattes av i byn Gunnesbo, där varken han 
eller nån annan nånsin haft nåt ärende, för att han 
saknade ett kvitto som bevisade att det månadskort 
han uppenbarligen hade i handen var giltigt.

Nu kunde man tydligt se att det rörde sig om en 
trend, en grasserande fluga, en sjuk sport i tiden. 
Konduktörerna verkade tävla med varandra om att 
dumpa flest mellanstadieungar i glesbygden. En av 
våra folkvalda – folkpartisten Christer Winbäck – 
insåg vad som var på väg att hända. Han förstod att 
detta var ett problem som måste stävjas. ”Nu får det 

Kalle Lind Det bor en 
geisha i mig!

Pojken  
och häxan

Våra festligaste  
riksdagsledamöter:  
Christer Winbäck
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” finns nu i en bokhandel nära dig. Här får du nöja dig med smakprov. I detta nummer: de avkastade 
barnens vän Christer Winbäck.

baske mig vara nog med alla dessa 
barn som i tid och otid kastas av från 
alla våra tåg!” tänkte han troligen. 
”Vi måste sätta till alla klutar innan 
våra tågbolag har hystat av varenda 
minderårig i obygden! Hur ska det 
bli om detta får fortsätta? Finns det 
tillräckligt med gamla tanter för att hysa 
dem alla?”

Han satte sig att skriva en motion 
till riksdagen. ”Motion 2011/12:T233 
Avslängda barn” var kanske inte den 
ballast tänkbara rubriken men den 
fick duga. I texten radade han upp alla 
exempel han kunde hitta på denna nya 
bisarra vana – två stycken – och la klart 
och tydligt fram varför han inte ansåg 
att man bör slänga barn från tåg:

”Vi lägger stor kraft i vårt samhälle 
på att bygga bort faror för att skydda 
våra barn från avsiktliga och oavsiktliga 
faror. Att sätta ut dem på en okänd 
station utan att kontakta föräldrarna 
kan naturligtvis utsätta dem för stor 
fara och därför måste vi skapa regler  
i samhället för att förhindra detta.”

Motionens förslag till riksdagsbeslut 
var radikalt, för att inte säga omvälvande:  
”Riksdagen tillkännager för regeringen 
som sin mening vad som anförs i 
motionen om att skydda barn från att 
bli avslängda från tåg m.m.”

Så minns det, käre läsare: varje 
gång ditt barn inte kastas av på en 
okänd station utan att du kontaktas,  
så är det Christer Winbäcks förtjänst.

 

Pojken är en sovande man som snart 
inte ska fylla 37 år.

Flickan är en illaluktande häxa som 
rullar över fönsterkarmen 

i en rullstol byggd av människoben.
Och pojken är han som snart ska dö.
Och flickan är döden som kommit 

för att hämta honom. 
Och döden blir förälskad för första 

gången.

Häxan kysser mannen på pannan, 
halar upp en ängel ur fickan, nyper 
mannen lätt i näsan och släpper 
ängeln i mannens vidöppna mun.

Mannen sväljer ängeln, kisar mot 
häxan och säger med klar röst:

”Jag vet vem du är och jag vet varför  
du är här.”

Häxan backar häpet rullstolen, 
tänder sin pipa och blåser drömmar 
mot mannens ansikte. 

Men mannen viftar bort illusionerna 
och upprepar med pojkens röst:

”Jag vet att du kommit för att hämta 
mig. Kom och lägg dig bredvid mig  
en stund, jag är redan din.”

Och häxans rullstol blir en blomster-
klädd gunga.

Och i gungan sitter ängeln i blå 
sommarklänning.

Och döden gungar med livets  
hela kraft.

Hon skrattar som bara unga flickor 
kan skratta och hoppar in i pojkens 
väntande famn.

I skyn drillar 126 lärkor. På marken 

När jag kommer till en ny stad kollar jag alltid in 
bögscenen. Detta kändes ännu mer spännande när 
jag skulle till Tokyo. Jag hade ju hört att staden skulle 
vara full av neon, färgglada tonåringar och automater 
där man köper använda trosor. Men med så många 
galna fenomen i det övriga samhället - hur är då 
gayscenen? 

Ännu galnare förstås. Vi hinner knappt landa förrän 
tre av Japans mest kända transor, Isuzu, Kimko Hilton 
och Bourlbonne, dansar glatt inför vår kamera.  
Jag blir glad. Jag är nämligen här för att filma min nästa 
musikvideo och letar efter just folk som vill synas. 
Och syns gör många i Tokyos gaydistrikt, Shinjuko 
Nichome, även kallat Friendly Town. I området finns 
över 400 gaybarer, alla mer eller mindre samlade 
längs gatan Nakadori. På den mixade baren Alamas 
Café börjar kvällen med en skål nudlar innan vi slår 
följe med Isuzu och gänget.

Transorna har sin egen kväll «Campy girls» på 
grannbaren DNA, med kvarterets trevligaste och 
hunkigaste björn till bartender (att Japan har en sån 
utbredd björnkultur är en överraskning). Vi tittar in 
på några öl innan vi springer vidare. Gatan kantas av 
flervåningshus, där det bara är att ta hissen upp och 
beta av bar efter bar. På baren Freestyle sitter bögar 
i kostym och sjunger karaoke medan man på Booty, 
är klädd mer street. I baren mittemot är alla twinks 
med exakt likadana Mangafrisyrer, förutom en ensam 
gubbe i kostym. Det visar sig vara en ”host bar” där 
man köpet dyra drinkar för att vara i unga pojkars 
sällskap. Vi drar vidare. 

Nu hamnar vi i en svacka. Plötsligt är vi inte lika 
välkomna längre. ”Japanese only” säger de i dörren 
och nekar oss gång på gång. Vi blir förvirrade. Från 
att ha blivit mottagna med öppna armar känner vi oss 
plötsligt mobbade. Bartendern på DNA tröstar oss. 
Det är helt enkelt så att vissa av barerna fungerar som 
slutna gaysällskap. De har heller inte alltid så bra  
koll på huruvida västerlänningar är bögar eller ej.  
Vi tar en paus. 

Runt hörnet ligger AKTA Community 
Centre, som drivs av eldsjälen Johnj –  
som föddes som kvinna, men definerar 
sig som dragqueen. Johnj brinner för  
två saker - att uppträda och att sprida  
kunskap om HIV. Avståndet till 
gaydistrikten i västvärlen känns allt  
mindre när hon berättar att spridningen  
av viruset ökar markant även här. 
Sedan showar hon framför vår kamera 
i en färgglad peruk. Vi tackar för oss 
och låter Johnj jobba vidare bland 
kondomer och safe sex-broschyrer.

I en annan trappuppgång ligger 
en bar som ägs av Freddie Mercurys 
expojkvän. Han välkomnar oss med  
att hälla i oss sprit. Det slutar med  
att hela baren dansar runt oss.  
”Slutet gott, allting gott” tänker vi  
och festar till småtimmarna. På väg  
ut springer vi på en av Japans mest 
kända sumobrottare. Han är ute med  
sina hårdsminkade faghags i lösögon-
fransar. I högsta hugg håller han…  
en handväska! Det säger faktiskt allt 
om Tokyo. Gamla japanska traditioner 
blandade med västerländska trender 
på ett modernt, alldeles eget sätt.  
Man kan inte annat än ryckas med.  
I det ögonblicket bestämmer jag mig 
för att Tokyo är min nya favoritstad.  
Jag kommer definitivt åka tillbaka. 
Väldigt snart.

Petter Wallenberg 
Foto: Karl Andersson

Petter Wallenberg var nyligen i Tokyo för att spela in musikvideon till sin singel ”Be 
My Lover”. Han hamnade i en värld det sällan talas om - stadens gaydistrikt. Där 
sprang han på allt ifrån Freddie Mercurys gamla älskare till kvinnliga dragqueens och 
sumobrottare med handväskor.

Tanktaterna är konstnärliga varelser som alltid söker det ultimata 
uttrycket för folkets själ. Man hade länge varit missnöjd med legenderna  
som beskrev hur Tanktaterna kom till. Därför bjöd de in universums 
främsta poeter till en tävling med uppgiften att skriva en ny skapelse-
berättelse. Vinnare blev en poet från planeten jorden. Tanktaterna förstod 
bara hälften av den märkliga texten. Härligt med mysterier att utforska!

lyfter 798 svarta skalbaggar den 
sovande häxan och bär bort henne 
under sång och glada hurranden.

Nu kan man tro att den här historien 
handlar om att kärleken övervinner allt. 
Jag måste göra dig besviken.

Nästa morgon är mannen död.
Och aldrig kommer han tillbaka.
Men han försvinner inte helt.
För pojken gjorde flickan med barn.
Och flickan var döden.
Och döden bar livet i en allt  

rundare mage.
Och döden födde Tankt som är vårt 

folks urmoder.

Lennart Ch Svensson  
Bild: David Thibel
Konstnärskollektivet LEDA 
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VArJE DAG HAr sIN EGEN FärG!  
(I THAILAND)

På vårt kafé på Koh Chang I Thailand, brukar jag alltid 
berätta om Thailändsk kultur. Jag tycker att det är skoj 
att dela med mig av mina erfarenheter. En av dem är 
den om veckodagarnas olika färger. Som en följd av 
detta, så klär jag mig I dagens färg. Just nu har jag 
rosa kläder, för idag är det tisdag. Men, vi tar det från 
början:

Måndag: Gult. Den Thailändka kungen föddes på 
en måndag, alltså är kungens färg gult. Detta är den  
andra dagen I veckan, veckan bärjar alltså med 
söndag. Gult står för månen, den hinduistiska 
månguden; Chandra. Detta har ju även vi, MÅNdag!

Tisdag: Rosa. Det star för planeten mars och 
guden Mangala. Rosa var även den färgen som 
kungen tog sig, ett tag, när det var oroligheter i 
Bangkok. De “röda” demonstrerade, mot de “gula”. 
Då bytte kungen sin färg, till rosa, för att inte välja 
sida. Klok man!

Onsdag: Grönt. Detta är Merkurius och guden 
Budhas dag. Sonen till Chandra.

Torsdag:  Orange. Planeten Jupiter och guden 
Brhaspatis dag. Alla indiska Gurus släkting.

Fredag: Blått. Thailändska drottningen föddes på 
en fredag, så det är hennes färg och planeten Venus 
och guden Shukra.

Lördag: Lila. Planeten Saturnus och guden Shani. 
En av de mäktigaste gudarna. När han föddes blev 
det solförmörkelse, vilket leder oss till söndag.

Söndag: Rött. Solens dag och guden Surya. Sorry 
Sean Banan. Men han är “kingen”. Gudarnas gud!

I Thailand finns det 8 dagar!?:
Onsdag kväll: Pra Rahu, färg: Svart (eller ljusgrön). 

Solen och Månens, bror. Han kan släcka båda och 
därför bär man sällan svart I Thailand. Man ska även 
undvika att klippa sig, onsdag kväll. Tänk på det!

Varje dag, inklusive den 8:e har också en Buddha.
Måndag: Fredsmäklar-Buddhan
Tisdag: Vilodags-Buddhan
Onsdag: Samla ihop allmosor-Buddhan
Onsdag kväll: Djuren erkänner att Buddhan  

är helig-Buddhan
Torsdag: Meditations-Buddhan
Fredag: Kontemplations-Buddhan
Lördag: Skydds-Buddhan (Buddha sitter med  

ett gäng ormar sträckta över sig, för att skydda  
mot regnet!)

Söndag: Återhållsamhets-Buddhan
Det blev mycket fakta den här gången, men det 

finns så mycket jag vill dela med mig av. Jag har bara 
skrapat på ytan, när det gäller veckodagarna och vad 
man ska göra och inte göra. Men det är oftast som 
man säger här: Up to you. På tal om det, så såg jag 
bandet; Job 2 Do, igår. Oj oj oj! Thailands välkända 
reggaeband. Alla som har varit I Thailand har hört 
låten: Do do do do that tham…

Vilket partyband! 
Ikväll blir det melodifestivalen (Shhhhh, inte berätta 

hur det gick).
Nästa gang skriver jag om Muyathai (thaiboxning) 

och om heliga berg. Vi hörs!

/Jonas” Det är inte lätt att vara färgblind  
i Thailand” Jonasson

”Aujourd’hui, maman est morte. 
Ou peutêtre hier, je ne sais pas”. 
Jag brukar ibland tänka på den där 
inledningen till Albert Camus roman 
L’Étranger. I år skulle Camus ha fyllt 
100 år och den 4 januari när jag skriver 
den här krönikan är det 53 år sedan 
han dog för tidigt i en bilolycka likt sina 
fans James Dean och Marc Bolan.  
Han är den enda filosof och författare 
som blivit affischpojke. Som fick den 
intellektuelle skådespelaren James 
Dean att forma cigaretten så där med  
tummen och långfingret, som fick 
Dean att gå klädd i svart rock genom 
regnet på Broadway. Som fick Manic 
Street Preachers att skriva sin bästa 
låt Motorcycle Emptiness. Som fick 
The Cure att göra Killing an Arab.  
Som fick Mark E Smith att döpa sitt  
band The Fall efter romanen La Chute.  
”Finns det några fler än Hanoi Rocks 
och Sex Pistols och som jag älskat i 
hemlighet så är det Guns and Roses 
och Camus”, sa Manic Streets 
Preachers framlidne gitarrist Richey 
Edwards.

Antagligen var Camus1900-talets 
mest intelligenta författare och filosof. 
Likväl var han inspiratör och ikon, med 
många likheter, med dumskallarnas 
förening: Rockstjärnor. Jag menar, varje  
gång jag träffat Manic Street Preachers 
och talat Camus har det slutat med 
att de sagt: ”Det räcker nu, kom ihåg 
att vi inte är så intellektuella, vi är bara 
rockers”. När jag i höstas över en öl 
intervjuade Mark E Smith ville han hellre  
tala fotbollslaget Manchester City än 
Camus. Men en sak visste både han 
och Manic Street Preachers; Camus 
var en cool snubbe. Det som jag själv 
anade när vi i andra ring läste ett stycke 
ur L’Étranger på en fransklektion och  
jag sedan samma dag ägnade kvällen  
åt att sträckläsa den svenska över-
sättningen, Främlingen. 

Absurdismen – tillvarons menings-
löshet, pessimismen och den  
nietzscheanska nihilismens drag av  
övertro på det egna jaget samman-
fattar allt det som ungdomar i 
gymnasieåldern bär på. Lägg till kärnan  
i Camus filosofi: motstånd, revolt och 
död - tanken att motstånd är alltid rätt,  
så som han år 1957 formulerade det  
i tidernas bästa Nobelpristal (han fick  
priset snabbare än någon annan,  
efter bara femton år som publicerad 
författare), och ni har en James Dean 
eller en rockstjärna om ni så vill.

Jean-Paul Sartre lyfte fram Camus 
som främste representant för 
existentialiströrelsen medan Camus 
själv alltid förnekade att han skulle  
vara existentialist. Men finns det någon  
bättre företrädare för Sartre och hans  
nihilistiska ”helvetet är andra människor”  
än Mark E Smith? Ändå var det Camus 
som blev postpunkarens och andra 
tänkande indierockers filosofiska 
husgud. Det handlar inte bara om att 
Camus skrev klarare, lättbegripligare 
och bättre romaner än Sartre. Eller att 
han var politiskt vettig och till skillnad 
mot Sartre övergav kommunismen 
när den framstod som alltför totalitär 
för anarkismen. Svaret är sex. Båda 

Sartre och Camus var ökända 
kvinnokarlar men medan Sartre såg 
ut som Benjamin Syrsa såg Camus ut 
som en Gauloiserökande Humphrey 
Bogart. Ta en bild som den när han 
läser morgontidningen Avant, man vill 
se ut så, man vill tänka på sättet som 
han ser ut att tänka. Grubblande och 
smart samtidigt där i tiden. Mot tiden. 
Ty motstånd är alltid rätt. 

Camus var också rock. Till skillnad 
mot Sartre var Camus rebell, från 
skrivande motståndsman under tysk-
ockupationen till att han som pied-noir 
slutligen, om än med viss motvillighet, 
tog parti för Algeriets fängslade 
och torterade motståndsmän, till 
tankegångarna han formulerade i  
sina skrifter. 

Sisyfos, stenen som rullas upp för 
kullen och rullar tillbaka, sammanfattar 
konstens liksom idrottens själ: Det går 
aldrig att vinna. Man blir aldrig klar. 
Målet existerar inte. Endast vägen.  
I sitt filosofiska verk Myten om Sisyfos 
framstod Camus mer än någonsin som 
revoltens filosof samtidigt som han 
kom fram till det som varje rockstjärna 
som blir äldre än 27 år tvingas inse:  
i en värld utan Gud och mening vinner 
vi vårt värde i en medveten livsduglig 
hållning mot hopplösheten och en 
sorts paradoxal kärlek till livet. Sisyfos 
inser tillvarons meningslöshet men  
likt en bluesman accepterar han dess  
villkor med bibehållen mänsklig 
värdighet. Det blir ett sätt att gå vidare.

Så den 4 januari 1960, efter att har 
firat jul med fru och barn i sitt hem i 
Provence skulle han ta tåget tillbaka till 
Paris men lät sig övertalas att köras i 
en Facel Vega av sin förläggare Michel 
Gallimard. I den lilla byn Villelblevin 
smäller Gallimard bilen och båda 
avlider på stört. I Camus ficka finner 
polisen den oanvända tågbiljetten. 
Likheten med Marc Bolans död 17 år 
senare är slående. Men en kvaddad 
Facel Vega är så klart coolare än en 
mosad Mini GT. Till och med som död  
var Albert Camus den största 
rock-stjärnan! Det efterlämnade 
manuskriptet med den passande 
titeln La Mort Heureuse är som en 
pendang till Främlingen och innehåller 
Camus kanske allra bästa, coolaste 
mening: ”J’ai envie de me marier, de me 
suicider, ou de m’abonner  
à L’Illustration”.   

Cyril Hellman

CAMUs

LAsAGNE I ALL ärA MEN 
BArNEN, GUD HAr DU GLöMT 
BOrT DOM?

Tänk om vi som arbetar för Barnens 
Rätt till Liv och Trygghet kunde få lika 
mycket medial uppmärksamhet som 
Lasagnen med hästkött – tänk om vi 
bara för en dag kunde få känna att vi 
hade politikerna i ryggen och det näst 
intill stendöva samhället på vår sida… 
bara för en dag.

Då hade inget barn behöva fara illa. 
Då hade inga vuxna stått bredvid och 
blundat av rädsla för sitt eget rykte.

Vem kallar till extra möten och 
krishantering när ett barn våldtas?

Vilka politiker skriver motioner eller 
fattar beslut till förmån för barnen…

I fallet ”Häst i lasagne” kallar Eu till 
möte, Frankrike har extra krismöten, 
det går storlarm i Storbritannien och  
givetvis kommer Findus att polis-
anmälas och snart har vi en ny lag 
som gör att detta inte kommer att vara 
möjligt i framtiden.

På mindre än en månad kommer vi 
kunna äta vår lasagne och med den 
största säkerhet få nötkött om det står  
det på förpackningen, men år efter år  
far barn illa men ingen kallar till krismöte 
eller tar tag i det.

Hur ofta polisanmäls en förövare 
med tanke på att det sker övergrepp 
och våld mot barn varje dag i alla 
kommuner. Räknar man så finns det  
i varje dagisgrupp, skola eller fritids, 
minst två barn som antingen blir utsatta  
för sexuella övergrepp, slagna eller 
vittne till våld. Och på alla dessa ställen  
är den vuxne Skyldig att anmäla men  
detta görs inte. Hur många förskole-
lärare eller människor som jobbar  
nära barn känner du som anmält?  
Jag hörde på radion för en tid sedan 
att här i Hudiksvalls kommun gjordes 
5 anmälningar från dagis under hela 
2012… 5 stycken! Det är en skandal, 
och med tanke på att det sker i varje 
dagisgrupp är det väldigt många barn 
som vi aldrig ser…

Ja ja, och medan vi nu snart har lagar  
och rutiner som minimerar risken för  
oss att få i oss fel sorts kött i maten  
så vägrar våra politiker och kommun-
ansvariga att skjuta till pengar, prioritera  
eller ens prata om att det här i vårt 
moderna Sverige, i vårt vintervita land, 
finns ett problem.

Och jag menar inte att det är barnen 
som är problem – det är inte ens 
förövaren i sig som är problem, utan 
alla ni som vägrar se.

Sofia Rapp Johansson

Mäktigt, är det första jag tänker redan utanför 
entrén. Tempelhof byggdes på 1930-talet, i tung 
klassicistisk stil. Det gulaktiga stenmaterialet ger ett 
påkostat intryck, liksom flygelbyggnaderna i bågform. 

Inne i incheckningshallen vimlar det av människor, 
och ett bagageband är en naturlig del av showen. 
Att sen kliva in i ankomsthallen är som Sesam, 
öppna dig. Närmare 600 utställare, varav de större 
som G-Star, Marc O›Polo och Scotch & Soda 
har megasizemontrar. Det är nu inte min påse. Jag 
söker det mer genuina, det hantverksmässiga och 
miljömässigt mer nytänkande.

I en anspråkslös inhägnad, i det som tidigare var 
flygplatsens «Fire Department», träffar jag Hideto 
Suzuki, designern bakom Pedaled, ett nytt företag 
som gör vintageplagg för urbana cyklister, en 
växande global rörelse. 

Mr Suzuki och jag hälsar medelst bockande på 
japanskt vis. Han berättar om jackorna och byxorna 
som är allt annat än de sporttrikåer som europeiska 
män ikläder sig, när de i klunga ger sig ut på 
landsvägarna med 21-växlade cyklar. I Mr Suzukis fall 
handlar det om att cykla med stil. Han ger ett närmast 
fromt intryck, men förlorar ordet till en pr-kvinna som 
uppfattat att jag är ackrediterad som Press (har ett 
förflutet som journalist). Genast för samtalet över till 
business, hon förklarar att Pedaled nu ägs av brittiska 
Brooks, ett märke du läsare möjligen har på din 
cykelsadel, om den är av skinn.

Som finsmakare är det roligast att lära känna 
varumärken innan de är för stora och kommersiella. 
Därför bockar jag ännu en gång, nu inför 
representanten från Flat Head, Masaki Horiuchi, 
en höjdare i företaget. Det andra finsmakarmärket, 
Momotaro, har skickat en europé, Rob Driessen, vi 
nöjer oss med en handskakning.

Om du aldrig hört talas om dessa japanska 
denimmärken, no big deal. Det visar bara att du inte 
bryr dig om denimtjocklek (ounce per square yard) 
eller om trådarna är vävda på ursprungligt vis. Inte 
heller skulle du vilja eller kunna betala 3 000–4 000 
kr för ett par jeans eller en jeansjacka. Till försvar för 
oss som gör det, är att jeans kan vara ett intresse 
precis som värsta motorcykeln och dyrviner är det för 
andra. 

Momotaro och Flat Head är praktiskt taget 
omöjliga att få tag på i Sverige, även om nördbutiken 
Meadow of Malmö lyckades i ett fall. Japanerna gör 
det dessutom svårt för nätshoppare genom att ofta 
ha sajter på japanska.

I fallet med svenska Nudie Jeans Co är det liksom 
tvärtom: Big in Japan. Japan är största marknad för 
det göteborgsbaserade företaget, berättar Palle 
Stenberg, vd och medgrundare av Nudie ihop med 
två bröder. 

Palle och jag enas om att gräset är grönare på 
andra sidan, även i jeansbranschen. Japaner, tyskar 

I MARGINALEN
Inför en del varumärken höjer man lite extra på 
ögonbrynen. 

GRABBIGAST: Kanske inte det att Moods 
of Norway har en traktor i loggan för sina 
mainstreamplagg och låter mässbesökarna bli 
plåtade på en sådan (bilden). Nä, grabbigare än 
så är etiketten i kavajen som säger ”Pretty, Pretty 
Blondes Made by Love”. Norska blondiner säl-
jer, typ.

HEMLIGAST: I hemlandet USA är Carhartt ett 
märke uteslutande för hantverkare. I Europa gör 
man en helt annan kollektion: workwear för ur-
bana hipsters. Kläder jag förbjuds fotografera 
i montern. En pr-kvinna ”punktar” mig intensivt 
som vore hon back och jag Zlatan.

GLAMMIGAST: Om märket heter Rich & Royal 
är det kanske inte konstigt att man engagerar fo-
tomodeller (bilden) som dragplåster till montern.

KALORIRIKAST: Varför döper man ett kvinnligt 
klädmärke till Sandwich? Lager på lager som i en 
Dagobertmacka? Trots det corny namnet är mär-
ket framgångsrikt i många länder.

PR-TRIXIGAST: I montern för Björn Borg un-
derkläder leker unga, vackra människor doktor. 
Varför? ”Vi vill visa att BB motverkar depression”, 
säger en säljare.

svante Nybyggars

Alternativt mode i Berlin
och andra nationaliteter tycker det är 
coolt med ett märke från lilla Sverige. 
Givetvis hjälper det till att Nudie fångat 
tidsandan i sin design och hörde till 
de första i världen som lanserade 
«ekologiska jeans». 

Andra svenskar jag möter 
i mässvimlet är det tidigare 
skateboardproffset Greger Hagelin, 
nu vd för det egna märket Wesc, samt 
Peter Hilmersson, ena halvan bakom 
Meadow of Malmö.

Den medievane Hagelin, vars 
företag bröstar av med en rejäl monter, 
hävdar att man var först bland världens 
modeföretag med att göra hörlurar till 
fashion. Malmöbon Hilmersson är dels 
här i rollen som inköpare, dels som 
designer av kängor, i samarbete med 
kanadensiska Viberg Boots. Ännu 
ett märke för konnässörer. Viberg har 
som namnet antyder svenska rötter, 
farfar Viberg utvandrade i början av 
1900-talet. Fortfarande är det ett 
familjeföretag där man gör allt för hand; 
Brett Viberg, hans far, mor och bror. 
Kreddigt såklart. « Vi tillverkar bara 30 
skor om da›n. De flesta går till Japan», 
förklarar Brett.

Peter Hilmerssons förstlingsverk 
som designer, ihop med «Stoffe» 
Åkesson, är lovade publicitet i Men›s 
File och The Heritage Post (THP), två 
internationella magasin som speglar 
den alternativa modescenen.

På mässan växlar jag några ord med 
Stefanie Koybayashi, chefredaktör 
för THP. Trots att tidningen ännu bara 
kommer ut på tyska är den ett måste 
för jeansfreaks världen över.

Jeansbranschen är global, men 
ändå liten. En community där alla 
verkar känna varandra. Inte underligt 
att Peter Plotnicki ser bekant ut fastän 
vi aldrig träffats tidigare. Han är ägare, 
«Inhaber», till Merz b. Schwanen, ett 
märke för hantverksmässigt tillverkade 
farfarströjor och varma sockor 
med känsla av arbetarbod. Märket 
säljs i utvalda butiker i de svenska 
storstäderna. 

Inflytelserika personer som Peter 
Plotnicki agerar också modeller i 
den internationella branschpressen 
och blir subkulturella profiler. Tyvärr 
finns det inga svenska magasin som 
intresserar sig för den alternativa 
scenen, Café och King är inte för oss 
som vill gå på djupet.

Sugen på att besöka Bred & 
Butter? Dessvärre riktar den sig bara 
till utställare, inköpare och medier. 
Nyheterna från mässan kommer 
i en butik nära dig till hösten och 
kommande vinter. Förutsatt att butiken 
är på.

svante Nybyggars är copywriter med ett nördigt 
intresse för jeanskultur. För att få inspiration 
reser han till Berlin och Europas största 
modemässa, Bread & Butter 2013. Här handlar 
det mer om streetwear än fashion. Platsen är 
före detta flygplatsen Tempelhof, som spelade 
en viktig roll när Berlin befriades från nazismen.

BBB, Bread & Butter Berlin, arrangeras på den 
tidigare flygplatsen Tempelhof. En årlig vinter- 
respektive sommarmässa.

Avslappnad vd. Palle Stenberg är chef för  
svenska Nudie Jeans Co som anses kreddigt  
i många länder.

En typisk representant för det alternativa modet. 
Förutom en farfarströja av det egna märket Merz 
b. Schwanen klär sig Peter Plotnicki i jeans från 
Levi’s Vintage och kängor från Red Wing.
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Kära läsare, Idag tänkte jag ställa frågan: BLIR MAN 
KLOKARE MED ÅREN? Och jag kommer att
försöka undvika svaret: ”DET BEROR PÅ.”

I brist på statistik tänkte jag använda mig själv som  
exempel på medelbegåvad svensk född på 1940-talet.  
Det är inte bara relevant, det är också billigt. Kan jag 
göra så? Ni får skrika till om jag drar fram för mycket 
konkreta detaljer. Jag föddes i december 1944 och 
trodde mig unik. Det visade sig att det var jag inte. 
Mina föräldrar hade redan en son. Jag förstod att jag 
för alltid skulle vara lillebror. Det var också fel: Fem år 
senare föddes en dotter och jag blev både lillebror 
och storebror. Forskning har visat att mellanbarn blir 
litet knäppa och tror sig konstnärliga. Storebröder blir  
chefer.Småsystrar blir den mest kritiska tjejen på 
jobbet. Vi kan ta första bilden. Ja, det här är jag vid 
fem månaders ålder. Som ni ser saknar jag helt hår på 
huvudet. Min mormor låg vaken på nätterna i grubbel 
över hur jag skulle komma att se ut. Hon skulle komma 
att fortsätta grubbla i 40 år. Finns det något fenomen 
i världen som är på en gång totalt meningslöst och 
enormt betydelsefullt? Ja! Jag tänker på MUSIKEN. 
För min egen utveckling har VISORNA spelat en 
avgörande roll. I visor har jag hämtat klokhet och 
erfarenhet av saker som jag har varit förhindrad 
att själv göra. En av de första visor som jag kunde 
uppskatta var FLOTTARKÄRLEK.

Jag häpnade när jag hörde texten:
Jag var ung en gång för länge sen, en flottare med 

färg. Alla jäntor var som vax uti min famn. I alla torp, 
i alla byar hade jag en liten vän. Hmm, var det så att 
sångaren praktiserade månggifte? Och vax uti min 
famn – blir inte det väldigt smetigt?

Jag förstod redan då att äktenskapet är som en 
dans på rosor – det är taggigt. Men jag anar att ni vill 
veta litet mera om mina fyra första levnadsår. Först 
bodde min bror och mina två föräldrar och jag på 
John Ericsonsgatan på Kungsholmen. Vi lekte nere 
vid en sorts bryggor som fanns vid Riddarfjärdens 
strand. Mitt första replikminne är charmigt men 
obegripligt. Några vuxna och ett antal barn står i 
en hiss. En vuxen kvinna säger: ”Käxa inte Ulf!” på 
modern svenska ”Sluta tjata, Ulf!” Jag vet inte vem Ulf 
var eller varför han käxade. Vilka slutsatser kan jag 
dra av det här minnet? Jag har ingen aning. Kanske 
kan det vara en pusselbit i mitt livs gobeläng.

Den här bilden visar ett av mina tidigaste minnen: Det 
är min morfars fickur. Min morfar och jag sitter på en 
gräsmatta i Helsingborg. Om man blåser på morfars ur, 
så öppnas det med en liten smäll. Det var varje gång lika 
häpnadsväckande! Häromåret förstod jag att morfar 
hade en liten osynlig knapp, som gjorde att fickuret 
öppnades. Då försvann litet av magin och illusionen.

Jag drog då slutsatsen att allt inte är som det 
verkar, och att orsak inte alltid följs av den verkan 
du tror. Men mitt livs första lögn var det inte. Det 
var jultomten. Ni som är känsliga här kan ju hålla för 
öronen en stund, när jag berättar sanningen. Det 
finns faktiskt ingen jultomte. Det är ett rent rollspel. 
Det är en mysig lögn, men likväl en lögn. Då kan ni ta 
bort händerna igen. 1948 flyttade vi ut till en badort 
som heter Saltsjöbaden, eller Saltis som man också 
kan säga. Nu brakade musiken åter in i mitt liv, och 
jag ställdes inför mitt första musikaliska val: Karl 
Gerhard eller Povel Ramel? Karl Gerhard var elegant 
och kunde artikulera, Povel Ramel var rolig och 
kunde vara helt crazy. Karl Gerhard sjöng om DEN 
ÖKÄNDA HÄSTEN FRÅN TROJA, och då skrattade 
man inte käkarna ur led, åtminstone inte om man var 
barn.

Allting går igen, ur tidens grums och mögel
dyker upp ett skrämmande fantom.
Även Grekland hade sina Wandervögel
fostrade i Sparta och i Rom.
Ur seklers skuggor, ur årtusens damm
ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram.

Det är den ökända hästen från Troja,
Moderniserad till femte kolonn.

Majoren Quisling han är en 
papegoja,
som imiterar så gott han har 
förstånn.
Och så var det Povel Ramel.
Jag försökte lära mig Povel Ramels 
ord utantill,
eftersom jag inte hade så många 
egna ord.
T ex i visan om mannen som får nej 
från sin själs
älskade, men är glad ändå.

DIN NJUGGE FAR OCH DIN 
SNÖRPIGA MAMMA
Jag satt där tyst vid dina fötter
med mitt huvud i ditt knä
och hörde när du viskade ditt nej.
Och fast det slet i hjärtats rötter
när din diskreta korg jag fick,
så tänkte jag ändå i nästa ögonblick:
Jag slipper från din njugge far och 
din snörpiga mamma,
tack och lov att jag är fri, fri, fri!
Gå ut och sök en annan Daniel,
och må ni trivas bra ihop,
så han får kraft att rida ut sin nya 
lejongrop.

Jag blir ej bunden mer med 
snören av din systers gangsterglin,
Jag slipper spela schack med din 
kusin (tack och lov!).
Jag slipper farbror fabrikören, som 
ville pracka på mig skor,
Din tant som doftar vitlök och din 
panke bror.

 Och ingen stel familjemiddag 
vareviga söndag,
lika seg såväl till stek som tal.
Jag slipper från din fars historier, 
som alltid dämpat min aptit,
och rasslet från hans nycklar när han 
låser in sin sprit.

 Och jag ska minnas dina 
halvrökta turkiska fimpar,
och de böcker som du aldrig läst.
I mina tankar ska jag sparka din lilla 
arga fula hund
som bet mig hårt varenda gång jag 
kysste dig på mun.
I garderoben vittnar tusen fransiga  
byxor,
men mitt hjärta slet du sönder själv.
Jag kommer aldrig nånsin mer att bli 
densamma,
Man vet var man har
din grinige far och din snörpiga 
mamma.

Kanhända i min dröm jag ser dig 
och på nytt i dig blir kär.
men det ska inte vålla mig besvär.
Om jag besinnar hur du ter dig när 
du precis har stigit upp,
med frukostpapiljotter och med tji 
make up.
 Av den här visan lärde jag mig 

att motgångar kan bli framgångar 
om man kisar litet grand och ändrar 
perspektiv. Efter mycken vånda börjar 
jag i lekskola några kvarter bort från 
vårt nya hem i Saltis. Där får jag lära 
mig att björnklister finns på burk och 
luktar speciellt och går att äta. Jag 
är rädd och ängslig till min typ och 
framför allt rädd för busgrabbarna, 
som kännetecknas av att de har 
skärmmössan bakochfram.

Fortsättning följer nästa nummer… 

KärA LäsArE

verk. Och det är bara en av ingångarna till vad som  
skulle bli en omskrivning av 1900-talets konsthistoria.  
Andra nappade strax tag i detta. I Sverige kände den  
estniskfödde poeten Ilmar Laaban Duchamp, som 
utnämnde honom till värdig arvtagare. Laaban själv  
påminner om ovan nämnda Cia Rinne med sina många  
språk, ordvitsar, bilddikter, musikaliska uppläsningar. 
Idag är han nästan glömd. Men jag menar att 
kunskapen om honom kan på sin nivå ha en lika stor 
betydelse som kännedomen om Duchamp.

För att vi ska få tag i alla dessa konstens och 
kulturens trådar för att få kontakt och energi måste 
några bry sig om det, samla, spara, arkivera. Jag kan 
ju själv vittna om hur jag under många forskartimmar 
huggit tag i riktiga trossändar, som leder in i historien 
och alltså nuet. Med ens blir saker tydliga.

Förbisedda gestalter som kollektivt musicerande 
situationister på 1960-talet eller isolerade musiker 
som Bengt Frippe Nordström visade sig ju slå upp 
portarna till både världen och en ny musikscen,  
samt – kan ju tilläggas – en musikalisk anknytning  
till Duchamps idéer. I nya numret av musiktidningen  
The Wire vittnar saxofonisten Mats Gustafsson 
om hur mycket Bengt Nordström betytt för honom. 
Ständigt utom tiden men dock inne i musiken. Han 
visste att de energier som passerade genom hans 
Grafton-saxofon hade både med New Orleans-musik  
och Albert Ayler att göra, för att inte tala om den  
olydiga situationismen eller en påminnelse om  
musikens hållning gentemot samhällets bevarande-
strukturer. Mats Gustafsson har icke fel, han har 
bevisat det med sin musik som fortsätter med allt 
starkare energier. Vad det betyder för andra spelare 
eller all den publik som trängs på konserterna, ja, det 
går inte att gissa ens. Och jag minns ju, likaväl som 
Mats, hur denna musik för inte så värst länge sedan 
betraktades som marginell. Bengt Nordström själv 
avled utfattig, frustrerad och förtvivlad. Det var inget 
romantiskt öde, det var bara ett öde. 

Men hans musik finns där. 
Allt detta marginaliserade. Det är inte marginaliserat 

för att det är oviktigt. I tiden är det faktiskt ganska 
svårt att avgöra någots vikt. Att nu sortera vad som 
gäller sedan, glöm det!

Det är ju därför det finns arkiv att forska i. Forskning 
låter som grus i munnen, när det i själva verket är laddat 
med energi. Den näring kulturen och vi alla behöver. 
Det är kulturens dagliga bröd.

Ett lands kulturpolitik värd namnet borde alltså  
slå vakt om och stärka dessa arkiv, bibliotek och 
samlingar. Men nu sker motsatsen, helt i linje med 
förskingringen av våra gemensamma tillgångar och  
egendomar. Vår kära kulturminister anser på 
departementets hemsida, att ”kultur är framför allt 
föda och språngbräda för själen…” Vad var det jag 
sade! Men med andra handen skär hon i Statens 
Musikverk, denna nya storinstitution, där det också 
finns en liten jazzavdelning. Ovärderliga samlingar av 
musik, intervjuer, musikalier, litteratur. Det mesta är 

ännu outforskat, och mer kommer till.  
Här kan man forska om Bengt 
Nordström, här kan man ta reda på  
vad Nya Kulturkvartetten sysslade 
med. Här finns mängder inspelad musik,  
mycket outgivet. Kort sagt energi för 
kulturen, bröd för den svultne. 

I instruktionerna till jazzarkivet från 
regeringen läser jag:

”Jazzavdelningen ska vidare 
dokumentera, bevara, främja, bygga 
upp kunskap om och tillgängliggöra 
jazzmusikens kulturarv.

Vid jazzavdelningen bedrivs 
arkivverksamhet.

Jazzavdelningen ska särskilt
1. Vara en resurs för musiklivet /…/
2. Vårda, förteckna, vetenskapligt 

bearbeta och genom nyförvärv 
berika samlingar och dokumentation 
av jazzmusikens kulturarv,

3. Verka för ökad kunskap 
grundad på samverkan med 
universitet, högskolor och andra 
samt förmedla denna kunskap inom 
sina olika verksamhetsområden,

4. Vara en plattform för 
kontaktförmedling och bildande av 
nätverk i musiklivet samt en nationell 
part i internationellt samarbete

5. Pröva frågor om statsbidrag 
enligt förordningen /…/ om 
statsbidrag till jazzmusiklivet.

6. Genom återutgivning av  
musikinspelningar som myndigheten 
förfogar över främja tillgången till 
konstnärligt intressant musik. ”
Stora byråkratiska ord, visst, bakom  

dem döljs en kulturens kärnverksamhet.  
Denna viktiga verksamhet har hittills 
drivits av fyra personer på tre tjänster. 
Avdelningsföreståndaren har i 
praktiken jobbat 150%. Nu kunde man  
tro att detta skulle leda till nya tjänster 
och fler anslag. Icke! Här finns inga 
pengar att till exempel fortsätta den  
forskning som fokuserade jazzmusikens  
historia i Sverige fram till 1970. 
Generaldirektören för Musikverket gör 
tvärtom, hon skär ner och låtsas som 
om det skulle kunna vara som förut. 
Två personer på var sin halvtid ska nu 
fullfölja vad som redan tidigare varit 
mäktigt. Ta emot forskare, vägleda, 
ta hand om nytillskott, göra intervjuer, 
dokumentera. 

Det är risk att jazzavdelningen 
stryps. Ett upprop, finns på facebook, 
har skrivits under av en rad musiker 

Det finns så mycket musik, så oerhört 
mycket konst och litteratur, som inte 
märks. Just nu. 

För alltid? Tro nu inte det. Det finns 
ett slags rotverksamhet i kulturen, där 
trådar tar i varandra, där gångar leder 
både hit och dit. Kopplar samma tider, 
tankar, människor.

Musik och kultur är långtifrån bara 
det som syns för tillfället. Varje yttring 
är ett landskap som öppnar sig – vart 
återstår att se. För några veckor 
sedan såg jag på galleriet Signal i 
Malmö en utställning med Cia Rinne, 
en finlandssvensk mångspråkig poet  
bosatt i Berlin. Bilddikter, hon gör 
bilddikter. Någon ruskar på huvudet, 
1960-talsfasoner! Ånej, med hennes 
språkliga uppfinningsrikedom slår hon 
upp portarna lika mycket mot öst-
underground som Öyvind Fahlström. 
Mycket annat att förtiga, och det 
handlar ju om hur traditionen hanteras. 
Förvandlas, förbinds. Just det här har 
ju varit just Signals signum. Att inte låta 
lagd kultur ligga, men vända på den, 
se, dokumentera, inte väja för det som 
ligger i medieskugga. Jag behöver väl 
inte påminna om deras mäktiga projekt 
att kartlägga den sydsvenska konstens 
historia för några år sedan. Med ens 
öppnar sig ett landskap som vilat i 
mörker; historien vilar ju i mörker för att  
någon velat det. Glöm inte det. Den som  
inte tittar efter ordentligt är dömd att 
tala endast med halva ord.

Låt oss några sekunder tala om konst.  
Just nu visas en av många hyllningar 
till den franske konstnären Marcel 
Duchamp på Moderna museet i 
Stockholm. De flesta känner till hans 
pissoar och hans flaskställ. Många 
håller honom högt, han hyllas som 
föregångare och central gestalt. Det är  
liksom en sanning som inte bara 
inskränker sig till konsthistorien. Vad har  
han nu med denna glömska och skugga  
att göra? Tja, det var inte så länge sedan  
som Duchamp bara var en av många 
modernister från den heroiska tiden, 
kanske mest känd för sin tystnad och 
sitt schackspel. Om jag skrivit denna 
krönika 1950 hade jag nog inte ens 
nämnt honom. Men så fanns andra 
som såg vad han gjort, hur han kapitalt 
skilde sig från den stora konsttradi-
tionen. Galleristen och förläggaren 
Arturo Schwarz i Milano kände och  
visade honom, fördjupade sig i hans 

Thomas Millroth

Hårda tider
och andra nyttjare av jazzarkivet,  
med kravet att förfallet måste hejdas. 
Att resurserna åtminstone återställs.

Jazzarkivet, inte många har hört  
talas om det. Men jag vågar påstå att 
detta lilla är nog så stort. Inte alltid är 
det som syns mest viktigast. Fråga 
Arturo Schwarz. Gå på biblioteket och 
fråga efter hans väldiga standardverk 
över Marcel Duchamp så förstår ni  
hur proportioner inte är vad de först 
synes vara. 

Musiklivet är laddat med arkivmaterial 
av olika slag. Det smakar som 
aktmappar, när jag skriver det, men 
tänk i stället på The Cans förlorade 
band, som kom ut i fjor, tänk på hur 
Mats Gustafssons The Thing och 
Neneh Cherry inspirerats av Don 
Cherrys musik. Att Gustafsson är en  
hängiven arkivist och forskare i ljud 
och musik råder inget tvivel om.  
Eller lyssna på den fantastiska boxen 
med Velvet Undergrounds gamla 
inspelningar som kom för ett tag sedan. 
Listan kan göras lång.

Det handlar om energier. Och 
kunskap, utan gammalt inget nytt. 

En vän till mig, konstnären Roger 
Risberg, gav mig för trettio år sedan en 
målning. Han själv for illa, dog för inte 
så länge sedan. Målningen visar en 
glödande pil som ska borra sig genom 
glömska och dumhet, för att inte tala 
om kortsiktighet. Titel gäller då som nu:  
Hårda tider.

Må Rogers pil träffa hårt och djupt.  
Och lysa upp. Likt Ilmar Laabans 
palindromer och Cia Rinnes bilddikter.

Stoppa nerrustningen av vårt 
gemensamma! 

OäKTINGArNA sOM FörsVANN

Kött stektes, såser vispades, grönsaker 
ansades, bröd bakades, desserter 
pusslades ihop, lager av olika 
chokladmoussesorter glänste av fett, 
maten lagades i timmar i mitt kök under 
jul och nyårshelgerna, när sönerna och 
deras familjer var på besök. Min tyska 
svärdotter tillverkade äkta knödel, som 
kokades invirad i en blårutig servett, 
det blev gott till kalkonen. Vi lagade 
mat, mat, mat. Vi åt och åt. Matglädjen 
är något av ett nav i vår familj, och att  
stöka i köket ett sätt att umgås. Att mina  
söner som alla fötts utanför äktenskapet 
blivit sådana bra vuxna män och så 
duktiga på att göra sås, det skulle 
farmor Estrid sett…

Mat har jämt varit ett laddat ämne 
i min familj. När mina föräldrar satte 
bo i slutet av 40-talet efter kriget kom 
båda från jordbruket. Där fick alla slita 
hårt, även barnen. Mamma ville lämna 
det livet bakom sig och leva modernt i 
staden. Inte längre all denna tunga mat 
med såser som de vuxit upp med. Nej, 
nu svängde man in på nya moderna 
vägar, hälsokost, råkost, franskbröd, 
broilers och djupfryst. En ny tid, som  
också mötte motstånd. Pappa tröstade  
sig med gåsmiddag någon gång 
hemma hos mor på gården.

Jag minns de ständiga smågnabben 
mellan dem som bodde kvar på landet, 
mellan di gamle med farbror Yngve  
och de andra släktingarna, och de 
nyblivna stadsborna. Men jag höll i 
hemlighet med lantborna, det var så 
lockande med alla djuren, spännande 
att hämta ägg hos hönsen, hoppa  
i höet och leka gömme på den stora 
fullbelamrade vinden, det var fantasins 
lekplats. Och det var långt från mat-
skandaler och hästkött som blivit märkt 
som oxkött.

Farmor var en barsk kvinna med 
bestämda åsikter där hon gled fram 
som ett ståtligt skepp i salongen med  
en cigarr mellan nyporna. Den var till  
för att få bort farfars grislukt när han  
kom från grisstallet. Hon njöt egentligen 
av cigarren men ville inte erkänna det. 
Nu är jag själv farmor och njuter av en 
och annan cigarr.

Jag var deras första barnbarn, och  
när jag flyttat till Stockholm och 
Konstfack och blivit kommunist kom 
det ogillande från farmor. Dessutom 
blev jag snart med barn utan att vara 
gift. Farmor klagade, skulle släkten 
vanhedras av sin första oäkting! 
Snart fick även min syster en oäkting, 
en bastard, men världen gick inte 
under för det, tiderna förändrades. 
Kärnfamiljen var på väg att mista 
sitt monopol, vi unga ville ha nya 
familjeformer.

Farfar hade dött samma år som 
Robert Kennedy blev mördad. Detta 
år såg jag min pappa gråta för första 
gången, jag kände att han inte bara var 
en superstark man utan också ibland 
bräcklig, ja övergiven. Och jag höll  
på att bli vuxen. Farfar och Kennedy, 
två så olika mansgestälter. Farfar 
somnade lugnt in. Kennedy blev 
skjuten inför TV-kamerorna. Världen 
höll andan. Vi svenskar stod så nära 
amerikanerna och deras chock blev 

lika mycket vår. TV:n hade slagit igenom 
även hos oss, så bilderna av våldet 
i USA invaderade våra vardagsrum. 
Det offentliga blev plötsligt intimt, och 
otryggheten, världens bräcklighet så 
brutal. Ändå var Sverige ett stadigt 
gammalt kungarike med rötter långt 
ner i seklerna, vi levde traditionellt som 
förr och bodde ännu på landsbygden. 
Bruksandan fanns kvar, patron 
bestämde. Arbetarna var lydiga och 
kvinnan skulle hålla sig tacksam i 
bakgrunden. Man sade Ni, inte du. 

Det fanns inga svarta, inga 
invandrare, knappt några främlingar 
förutom de romer som levde fredlöst 
i utmarkerna bakom de stora skånska 
gårdarna, uteslutna från finrummen.  
Vi hade närapå en sverigedemokratisk 
idyll. Som nation hade vi undsluppit 
krigets fasor men förstod inte hur 
gynnade vi var, och hur ofattbart stort 
lidande som kriget hade åstadkommit 
runt i Europa. Det fanns en högfärdig 
svensk rasism under ytan och alla 
nazisympatisörerna försvann inte,  
när kriget förlorats.

Men det moderna samhället var på 
gång att förändra allt  – med mångfald, 
kvinnofrigörelse och daghem.

Begreppet ”oäkta” barn försvann 
som väl är, alla barn är ju äkta guld!

Nu 2013 – fylls jag av vemod när 
jag plöjer igenom och sorterar högar 
med tjugo, trettio, fyrtio år gamla grejor 
på ateljén. En del avskavt och illa 
förvarat, en del ännu fräscht och livfullt. 
Känslorna i motiven forsar fram, här 
var barnen små, här var jag nyskild, här 
hände 9/11. Händelser och liv sätter 
spår. NU då – hur lång tid har man på 
sig i denna världen? Inget svar. Hjälper 
ej att ropa högre, inget svar hörs ändå.  
De som nyligen dött – det var en 
begravning förra veckan, en annan 
denna vecka – frågar oss som sörjer: 
Tid, vad är tid? Klipporna på stranden 
är miljoner år gamla. Havet är ännu 
äldre. Jag är egentligen knappt född. 
De ännu inte födda är fler än de som 
levat, skrev Peter Nilsson, som kunde 
en del om rymden och universum. Men 
den stora sorgen försvinner ändå inte.

Hur lång tid har jag på mig?
Att hålla på med konst är ett sätt att  

fly undan greppet. Du stiger in i ett 
tidlöst rum på ateljén och några timmar  
senare har du varit på en lång resa,  
kanske jorden runt eller ut i Vintergatans 
brus. Vilken ynnest att ha tillgång till 
detta rum.

I hågen är du städs mig när
Farväl farväl du hjärtans kär
Mång tusende godnatt…
/Jag vet en dejlig rosa/
Konsten behövs i motståndet mot 

meningslösheten.
Vemodet, det får så småningom 

flytta på sig, snart kommer modet 
tillbaka – och utmaningarna.

Snart är det ju val igen!

Gittan Jönsson
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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

Ett samtal mellan David Barsamian, 
som driver Alternative Radio i Boulder, 
USA, och Noam Chomsky

David Barsamian: Den nya 
amerikanska imperialismen förefaller 
att skilja sig väsentligt från den gamla 
varianten, eftersom USA:s ekonomiska 
makt, och därför också dess politiska 
makt och inflytande, är på nedgång.

Noam Chomsky: Jag tycker att 
man ska tala om den amerikanska 
nedgången med en nypa salt. 
Det var under andra världskriget 
som USA verkligen blev en global 
maktfaktor. Landet hade sedan länge 
varit världens största ekonomiska 
makt, även före kriget. Men det var 
ändå en makt som verkade mest 
inom sitt geografiska område. 
Man kontrollerade då den västra 
hemisfären, och hade gjort några 
räder i Stilla havsområdet. Men det 
var Storbritannien som var världens 
största makt.

Det förhållandet ändrades i 
samband med andra världskriget. 
USA blev den dominerande makten 
i världen. USA hade hälften av 
hela världens rikedomar. De andra 
industriländerna var försvagade eller 
hade gått under. USA hade en otroligt 
säker ställning. Man behärskade Nord- 
och Sydamerika, och dessutom både 
Atlant- och Stilla havsområdet med en 
enorm militär styrka.

Naturligtvis kunde inte USA:s 
gynnsamma läge bestå; Europa 
och Japan hämtade sig och 
avkoloniseringen inleddes. 1970 hade 
USA ”bara” 25 procent av världens 

rikedomar, ungefär lika mycket som 
de hade på 1920-talet. Det var 
fortfarande världens mäktigaste 
land, men inte lika mäktigt som på 
1950-talet. Sedan 1970 har läget varit 
ganska oförändrat, även om en del 
förändringar givetvis har ägt rum.

För första gången på 500 år, efter 
Spaniens och Portugals erövringar, 
har Latinamerika de senaste tio 
åren börjat ta itu med en del av sina 
problem. Länderna har börjat bli 
integrerade. I början var de väldigt 
åtskilda; varje land var orienterat mot 
västvärlden, först Europa och sedan 
USA.

Integrationen är mycket 
betydelsefull. Den innebär att det inte 
är så lätt att knäcka varje land för sig. 
De latinamerikanska länderna kan 
förenas i försvar mot en främmande 
makt.

Den andra utvecklingen, som är 
ännu viktigare och mycket svårare, är 
att länderna i Latinamerika har börjat 
försöka lösa sina enorma inhemska 
problem. Med sina stora tillgångar 
skulle Latinamerika kunna vara ett rikt 
område, i synnerhet Sydamerika.

Latinamerika har enorma rikedomar 
men de är starkt koncentrerade till 
en liten, oftast europeiserad och 
inte sällan vit, elit. Den eliten bildar 
en stark kontrast till den massiva 
fattigdomen och misären. Man har 
gjort vissa försök att förändra detta. 
Det är ett viktigt steg – ett annat slags 
integration – som gör att Latinamerika 
kan börja frigöra sig från USA:s 
kontroll.

Det pratas mycket om ett globalt 
maktskifte. Indien och Kina sägs bli de 
nya stormakterna, de rikaste länderna. 
Det bör man också ta med en nypa 
salt.

Många observatörer talar till 
exempel om USA:s skulder och att 
Kina är en stor långivare. Ända tills för 
några år sedan var det faktiskt Japan 
som var den största långivaren, och nu 
har Kina gått om Japan i det avseendet.

Dessutom är hela grunden för 
diskussionen om USA:s nedgång 
missvisande. Vi är vana att prata om en 
värld med länder skapade som enade, 
sammanhållna enheter.

Enligt internationell relationsteori 
finns något som kallas för den 
“realistiska” skolan, som säger att vi 
lever i en anarkistisk värld av stater, 
som alla driver sina egna ”nationella 
intressen”. Det är mest en myt. 
Visst finns det en del gemensamma 
intressen inom en stat, till exempel 
överlevnad. Men människor i ett land 
har oftast väldigt olika prioriteringar 
och engagemang. General Electrics 
vd och vaktmästaren som sopar hans 
golv har inte samma prioriteringar.

Ett påstående i USA:s lärosystem 
är att vi alla är en lycklig familj, det finns 
inga samhällsklasser och alla arbetar 
tillsammans i total harmoni. Men det är 
ett falskt påstående.

Filosofen och nationalekonomen 
Adam Smith sa på 1700-talet att 
det är de som äger samhället som 
skapar politiken: ”köpmännen och 
producenterna”. Idag är makten i 
händerna på finansinstituten och de 

multinationella företagen. De här institutionerna 
är angelägna om utvecklingen i Kina. Om man 
till exempel är direktör för Walmart eller Dell eller 
Packard, så tycker man det är utmärkt att det 
finns billig arbetskraft i Kina som arbetar under 
fruktansvärda förhållanden, och utan några större 
begränsningar för att skydda miljön. Så länge Kina 
har det som kallas för ekonomisk tillväxt, så är det helt 
okej.

Men Kinas ekonomiska tillväxt är något av en 
myt. Landet är mest en monteringsfabrik. Kina är 
en stor exportör, och USA:s handelsunderskott 
med Kina har ökat, men samtidigt har underskottet 
minskat i förhållande till Japan, Taiwan och Korea. 
Orsaken till det är, att det har bildats ett system för 
produktion i regionen. De tekniskt mer avancerade 
länderna – Japan, Singapore, Sydkorea och 
Taiwan – exporterar avancerad teknologi och 
komponenter till Kina, som använder sin billiga 
arbetskraft för att sätta ihop varorna och skicka dem 
ut ur landet.

Och de amerikanska företagen gör samma sak: 
De skickar delar och komponenter till Kina där de 
monteras, och så exporteras den färdiga produkten. 
Det kallas för kinesiska exportvaror men i många fall 
är det export inom regionen, och i andra fall är det 
egentligen USA som exporterar till sig självt.

Om vi slutar att betrakta varje nation som enhetliga 
fenomen utan inre uppdelningar, så kan vi se att det 
är ett globalt maktskifte på gång. Men skiftet sker från 
den globala arbetskraften till ägarna: transnationellt 
kapital och globala finansinstitut.
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N. Chomsky

Vem äger världen?

Den 22-24 mars gästas Landskrona 
Teater av det irländska sällskapet 
Rush Musical Society, som spelar 
musikalen Mack & Mabel från 1974. 
Den handlar om kärlekshistorien 
mellan stumfilmsproducenten Mack 
Sennett, mannen som upptäckte 
Chaplin, och hans stjärna, komikern 
Mabel Normand. Trots flera fina 
sångnummer av kompositören Jerry 
Herman gjorde den ingen större succé 
vid urpremiären, den spelades bara ett 
60-tal gånger och föll snabbt i oförtjänt 
glömska. Förklaringen till det ljumma 
mottagandet är sannolikt pjäsens 
brist på romantik och ett lyckligt slut, 
anslaget ansågs alltför realistisk för att 
kunna fungera som glittrig Broadway-
musikal. I sitt stora sångnummer 
”I won’t send roses” förklarar den 
hårdföre Sennett att han aldrig 
kommer ägna sin blivande fru någon 
större uppmärksamhet, eftersom han 
egentligen bara är intresserad av sig 
själv. Något glatt finalnummer kunde 
det inte heller bli tal om med tanke på 
Mabel Normands död i tuberkulos 
vid endast 35 års ålder. Mack and 
Mabel börjar med pajkastning och 
dratta-på-ändan-humor, men slutar i 
sjukdom, knark, skandaler och mord. 
Tyvärr var det också precis så det såg 
ut i verkligheten.

Mabel Normand kom till filmen 
som sjuttonåring 1910, och var redan 
två år senare en etablerad stjärna. 
På Griffiths bolag Biograph var hon 
runt 1912 det största namnet på 
komedisidan. Detsamma gäller den 
första tiden på Mack Sennetts bolag 
Keystone, för vilket hon skulle komma 
att göra en lång rad stumfilmsfarser, 
ofta i sällskap med den storväxte 
komikern Fatty Arbuckle. När sedan 
Chaplin kom till Keystone 1914 gjorde 
hon även flera filmer med honom, och 
som framgår av titeln på deras första 
film tillsammans – Mabel’s Strange 
Predicament – var det Normand som 
var det publikdragande namnet vid den 
här tidpunkten. (Det skulle dock inte 
vara så länge: när filmen hade svensk 
premiär fick den titeln Chaplin på 
hotelläventyr.)

Mabel Normand fick snabbt flera 
arbetsuppgifter hos Sennett. Hon 
skrev och regisserade ett tiotal filmer. 
Hon medverkade med liv och lust i 
filmernas ofta livsfarliga scener: ”Jag 
har slagits med björnar, ramlat ut 
ur bilar i hög hastighet, hoppat från 
taket på ett tvåvåningshus ner på 
en blomsterbädd, och riskerat livet, 
hälsan och sinnesfriden bara för att 
få folk att skratta”, sammanfattade 
Normand sitt liv i Keystones farsfabrik. 
Enligt legenden var det också hon 
som kom på idén att kasta pajer 
i amerikansk filmfars, i så fall en 
pionjärinsats av omätlig betydelse. 
Någon film där hon slänger pajer 
finns dock inte bevarad. I den äldsta 
pajkastarfilmen, The Ragtime Band 
(1913), tar hon själv emot en paj i 
ansiktet – något som numera även kan 
beskådas på Youtube.

  Mabel Normand var pionjär i flera 
avseenden. Hon medverkade även i 

den första komedin i långfilmsformat, 
Chaplins dollarbrud (1914). Hon var 
också en av de första filmstjärnor 
som fick sin karriär spolierad p g 
a skandaler. Än i dag kan man se 
exempel på hur Normands rykte som 
”dålig flicka” lever kvar. I Richard 
Attenboroughs film Chaplin (1992) 
framställs hon som en bakslug 
manipulatör, som avundsjukt sätter 
käppar i hjulet för det stora geniet 
Chaplin. Det är en bild som inte 
har stöd i någon samtida källa, och 
Chaplin själv hade bara gott att säga 
om Normand.

Vad som satte stopp för Normands 
karriär var bland annat mordet på 
hennes gode vän regissören William 
Desmond Taylor, en otrolig röra av 
knark och sex, där Normand hade 
oturen att vara den sista som såg 
Taylor i livet. På svenska kan man 
läsa om fallet i Sidney Kirkpatricks 
spännande Död i drömfabriken (1988). 
Normand fortsatte att göra film några 
år, men biograferna vägra visa hennes 
filmer och sedlighetsföreningar 
organiserade bojkotter. 1927 gjorde 
hon sin sista film. Hennes gamle 
fästman Mack Sennett klarade inte 
övergången till ljudfilm, han är för evigt 
förknippad med sina slapstick-filmer, 
som han fick en heders-Oscar för 
1938. Macks och Mabels förhållande 
var stormigt och slutade illa, men i sina 
memoarer skriver Sennett lakoniskt 
– skuldfyllt, kärleksfullt eller båda 
delarna: ”Jag gifte mig aldrig. Det fanns 
bara en kvinna.” 

Martin Kristenson

KVINNLIGA KOMIKErKATTELIVNEDsLAG I MILANO

I en stad fylld av attraktioner förenar den heliga 
spiken religiositet med kultur och övertro.

   Den bakomliggande historien är skäligen enkel, 
ty när Jesus togs ned från korset bevarade någon de 
fyra spikarna, och den scenen förevigades ungefär 
femtonhundra år senare med en muralmålning 
tillskriven Callisto Piazza i San Mauriziokyrkan; idag 
museifierad och granne med arkeologiska museet. 

   Någon gång på 300-talet, oklart hur, kom 
kejsar Konstantin över en av spikarna som därefter 
överlämnades till kyrkofadern Ambrosius – varefter 
den år 1461 placerades i en nisch högt över koret i 
Milanos gotiska katedral il Duomo.

   Idag markerar en röd lampa var spiken befinner 
sig, och den fjortonde september varje år hissas 
en prästman upp till nischen och förevisar den lilla 
järnbiten från sin upphöjda position.

   Själv tänker jag på dadaisten Hugo Ball som 
utklädd till magisk biskop i en dress av träskivor 
baxades upp på Cabaret Voltaires scen i Zürich 
1916. Medan Lenin promenerade förbi på väg hem.

   De tre återstående spikarna anses för övrigt 
finnas bevarade i Monza, Siena och Jerusalem.

1883 kom slaktaren Franz Peck från Prag till 
Milano för att öppna korvhandel ”av tyskt snitt” på Via 
Orefici hundra meter från il Duomo.

Inledningsvis trodde ingen på Peck men affärerna 
gick trots all skepsis lysande, och 1912 kunde 
butiken flytta till nya lokaler på den närbelägna 
Via Spadari – där man alltjämt huserar. Med den 
prestigefyllda skylten Bottega Storica, historisk 
butik, på fasaden.

Peck är, precis som Fauchon från 1886 i Paris, en 
av världens främsta delikatesshökerier med allt från 
färdiglagad pasta till ostar, korvar och skinkor. Jämte 
biffstek för femhundra kronor kilot.

För egen del fastnar jag i dryckeskällaren med 
högklassiga årgångar av Sauternes och Margaux för 
fyra-femtusen kronor flaskan – fast den egna kassan 
räcker dock bara till en halva Barbarescograppa för 
trehundra.

Ute på gatan kan jag också notera att en av 
hyresgästerna i samma fastighet heter Cityedge – 
stjärnarkitekten Daniel Libeskinds italienska partner, 
och att fiskbutiken i grannhuset legat där sedan 1933. 

Jag dröjer på Via Spadari för att den kompakta 
gatan roar mig, och för att här en gång fördes litterära 
samtal när skribenter och teatermän som Gabriele 
d´Annunzio, Dario Niccodemi, Arnaldo Fraccaroli och 
Renato Simoni slank in på barerna och tog ett glas.

På den anslutande granngatan Armorari låg också 
ett amerikanskt Röda Korssjukhus som plåstrade 
om Ernest Hemingway sommaren 1918, sedan han 
skadats vid Piave där han delat ut förnödenheter till 
de italienska trupperna i samband med Österrike-
Ungerns sista stora offensiv.

Enligt minnesplattan på fasaden var det här som 
Hemingway födde idén till romanen Farväl till vapnen 
som utkom elva år senare.

Sjukhuset är för länge sedan borta och idag hyser 
fastigheten banken Crédit Agricole.

På husväggarna nära il Duomo dröjer kransarna till 
åminnelse av Stilleståndsdagen den elfte november 
1918. Dagen då första världskriget slutade och 
världen lovades fred. Strax intill demonstrerar 
kommunistpartiet med hammaren och skäran 
fladdrande i vinden.

- Nej till höjd pensionsålder, lyder en av parollerna.

C-J CHARPENTIER

Bildtext: Dômen i Milano är en av kristenhetens största kyrkor – 
med plats för 40 000 människor. Kyrkobygget påbörjades omkring 
1380, och på den ljusa marmorfasaden tronar mer än  
2 300 statyer. 
Foto: C-J Charpentier

fra låst og bundet
til fri og sluppet
tripper den let 
hen over vejen
fra flad og udpint
til glad og let
spindende 
genoptager den ædegildet
sikker på 
aldrig igen
at skulle låses inde
for ingen pris
læ eller varme
nærmer den sig stille
trykhed
husker lugten
stilheden charmen
længes tilbage
fra nattens larmen
regnen står i stænger
vasker sulten bort
gemmer ikke
til vinter og ly
på ryggen i solen på ny.

Casper W Vulpius
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Okej Edward, hur gick det till när du 
fick efterträda den oersättlige John 
Lydon i Sex Pistols, hur tänkte du?

Jag hade precis fått sparken från 
ett obskyrt nya vågen-band som 
hette The Vistitors (på grund av 
att en journalist hade skrivit att 
bandet var bra, med undantag 
för sångaren!) 1979. Jag var helt 
övergiven. I samma veva fick jag 
ett telefonsamtal från ett The 
Visitors-fan som sa att det skulle 
vara en audition där man sökte en 
efterträdare till Lydon i Sex Pistols, 
och att jag borde gå dit. Det var 
den enda gången den här killen 
någonsin ringde mig, och jag har 
för länge sedan glömt hans namn, 
men jag är fortfarande tacksam för 
att han ringde. Mitt hjärta bultade 
rejält efter samtalet. Jag visste att 
jag skulle få jobbet. Ingen kunde 
matcha mig som maniskt galen 
person med massvis av aggressiv 
energi. Så din fråga är egentligen 
inte riktigt relevant, för jag fick aldrig 
frågan utan det faktum att jag dök 
upp på audition var detsamma som 
att jag var intresserad av rollen. 
Och jag visste att jag fått jobbet 
när det första Malcolm (McLaren, 
Sex Pistols manager) sade var: 
”Jag vill att du ska skriva en låt som 
heter Who Killed Bambi”. Han 
frågade inte ens om jag kunde skriva 
låtar. Han antog helt enkelt att jag 
kunde det, och han hade rätt. Jag 
barrikaderade mig i min källare med 
min gitarr. Malcolm tittade in med 
jämna mellanrum för att lyssna och 
välja ut de delar av mitt skapande 
som han gillade.  När jag hade fått 
Who Killed Bambi så bra som jag 
kunde – utan att egentligen veta 
vad fan det var frågan om! – och 
Vivienne Westwood, Malcolms 
flickvän och samarbetspartner som 
stöttade mig, hade förbättrat några 
av mina meningslösa textförsök, 
anlitades Malcolm Andrew Pryce 
Jackman till att orkestrera musiken. 
Andrew kom med några förslag som 
jag med glädje accepterade, även 
om det inte var exakt den musikstil 
jag hade i åtanke när jag skrev låten. 
Malcolm själv ville till en början att 
låten skulle framföras i mexikansk 
stil! När jag ställde mig framför 
mikrofonen hade jag ingen som 

helst aning om hur jag skulle framföra sången. 
Malcolm var på mig efter varje tagning och sade: 
”Var mer punk!” Jag tänjde på gränserna och 
överdrev sången så pass att det närmast tog sig 
rent komiska proportioner, allt för att vara Malcolm 
till lags. Sen valde Macolm ut de, i mina öron, 
löjligaste framförandena från tagningarna, som jag 
själv hatade.

När det var så dags att spela in scenen till 
filmen byggde de helt enkelt upp en modell av en 
biograffoajé i själva foajén på The Rainbow. Jag 
var orkanen i ögat i den tänkta lugna miljön, och 
naturligtvis hade ingen berättat för mig vad jag 
skulle göra! Att stå på scen är en sak, att filma 
en helt annan… Jag var tvungen till att agera helt 
”over the top” för att det skulle funka. Jag minns 
inspelningstillfället med stor glädje eftersom jag 
fick tillfälle att träffa alla dessa gamla brittiska 
komedistjärnor från filmer som jag hade vuxit 
upp med; Irene Handl, den största av dem alla, 
envisades med att kalla mig Tadpole. 

Ni spelade in ledmotivet och gjorde även en rent 
hysterisk version av Rock Around the Clock!

Ja, det var rena vilda västern. Vi repade fyra 
gånger på Denmark Street i London med Andy 
Allen på bas, eftersom Sid var i USA, Paul Cook 
på trummor, jag på sång och den oefterhärmlige 
Steve Jones på gitarr.

Att bandet verkligen inte kunde spela var helt i 
Malcolms linje, även om Steve Jones är en väldigt 
begåvad gitarrist. Repetitionerna var enormt kul 
och själv sprang jag bokstavligen på väggarna 
under tiden jag sjöng (vi spelade dock aldrig några 
Lydon-låtar). Malcolm fick mig dessutom att lägga 
sång på titelspåret och även på en tagning av Rock 
Around the Clock som fullständigt spårat ur. Låten 
har blivit något av en publikfavorit som folk ofta ber 
mig framföra låten live, men det funkar inte, den 
är omöjlig att framföra på samma vis, jag får den 
enbart till att låta som Bill Hayley’s egen version, 
haha. Hur som helst, Lydon och Virgin inledde en 
rättegång mot Malcolm som, visade det sig, hade 
investerat alla pengar, inklusive bandets andel, i 
The Great Rock ’n’ Roll Swindle istället för att ge 
bandet sin andel, som de hade sin fulla rätt till. Men 
jag anser inte att det handlade om girighet, utan 
helt enkelt bara om att finansiera sina idéer och 
planer och att gå vidare – på andras bekostnad, 
dessvärre… 
    Malcolm McLaren var det inspirerande geniet 
som hade en uppsjö av idéer och som gjorde att 
Sex Pistols slog igenom så stort som de gjorde. De 
fick snabbt en hängiven publik och sålde massor 
av skivor. Bandet stod för den fantastiska musiken, 
men äran för deras enorma framgång ska Malcolm 
ha. Han kan enbart jämföras med Andrew Loog 
Oldham, som gjorde exakt samma sak med Rolling 
Stones. 
Malcolm har blivit ihågkommen som en som gick 

över lik för att tjäna pengar!
Det är en myt att Malcolm var en 

cynisk lurendrejare som inte drog 
sig för att blåsa vem som helst 
så fort han kunde tjäna pengar. 
Framför allt var han en konstnär 
rakt igenom, som hela tiden drog 
upp nya planer och idéer, alltid 
mer häpnadsväckande än de 
föregående! När han presenterade 
sina idéer fängslade hade dem som 
lyssnade och kacklade med busig 
glädje. Som ett litet barn. Att vara 
i hans sällskap var en glädje, en 
fascination och ett under, och alltid 
mycket roligt.

Man skulle kunna hävda att 
han var den störste konstnären 
av oss alla. Lyssna på variationen 
och uppfinningsrikedomen i den 
musik han fortsatte att göra i sitt 
eget namn. Han var sådan som 
person, full av upptåg som ständigt 
skapade uppmärksamhet. När han 
var student klädde han och ett gäng 
kompisar upp sig som jultomten 
och delade ut leksaker till barn 
från hyllorna i en leksaksaffär på 
Oxford Street och orsakade kaos 
och glädje, i lika hög grad. Det var 
sådan han var. Alltid full av upptåg, 
sammanfattar kärnan i McLaren. 
Han gav mig mitt första riktiga jobb, 
han var min handledare och det är 
tack vara honom som jag fått bli en 
liten del av musikhistorien. Jag är 
honom evigt tacksam. 

Sid Vicious är ju en punkikon, hur 
uppfattade du honom, som person?

För mig var han en fucked-up 
knarkare som periodvis var 
helt borta och däremellan helt 
under Nancys inflytande. Hur 
intressant kan en knarkare vara? 
Inte speciellt… Heroin tar över en 
människas karaktär och själ. Jag 
träffade honom bara ett par gånger, 
fick ingenting vettigt ur honom. 
Malcolm var den livliga karaktären, 
Sid var den bleka och tysta typen 
som såg väldigt risig ut.

Nancy Spungen var med honom 
vid en audition som hölls i en West 
End-teater, och hon var verkligen 
så motbjudande som alla säger. 
Vid ett tillfälle strippade hon, men 
hejdade sig precis innan hon var helt 
naken och sa: ”Resten är reserverat 
för Siddy-pojken”. Det var pinsamt 

Kult

Edward Tudor Pole

och hemskt. Men en av de mest 
fantastiska böcker jag har läst är 
Nancys mammas bok om Nancy, 
där Nancy beskrivs som ett kaos 
(And I Don’t Want to Live This Life, 
av Deborah Spungen). I boken 
framkommer det att Nancy var sjuk, 
vilket gör det lättare att åtminstone 
ha lite sympati för henne.

Sedan hände två saker i snabb 
följd: Sid dog i Amerika och Malcolm 
förbjöds av domstolen för all framtid 
att agera manager för Sex Pistols. 
Hela planen dog där och då. Men 
jag var mindre besviken än Malcolm, 
jag hade aldrig riktigt velat vara 
den andra Johnny Rotten. Min 
barndomsdröm hade alltid varit att 
skriva låtar och leda mitt eget band, 
Malcolm hade andra planer.

”Vi har redan haft rock & roll-
band, Tenpole, det är dags för något 
nytt!”, sa han.

Jag tackade nej till Malcolms 
planer, och när Who Killed Bambi 
fanns ute i handeln hade jag redan 
bildat mitt eget band, Tenpole Tudor.

Anser du att Malcolm startade punken?
 Nej det gör jag inte, den låg i luften, 
och man kunde riktigt känna att 
någonting var på gång, men inte  
riktigt vad det var! Som jag ser det 
så skulle vem som helst kunnat vara  
den tändande gnistan, men tack  
vare Malcolms intuition och finger-
toppskänsla var det han som drog 
igång punken på ett dramatiskt sätt.

Första gången jag träffade 
Vivienne Westwood berättade 
hon för mig att punk handlade om 
var att skapa sin egen look, att var 
originalet.

OK, hur kom du in i skådespelandet?
Konstigt nog, öppnades dörrarna 

min bakgrund dörrarna till filmvärlden 
och jag tänkte: ”Jag testar”. Det är 
svårt att tacka nej till ett förslag som 
handlar om att dra ner tre till Nicaragua 
i tre månader och umgås med Joe 
Strummer och Ed Harris, simma i stilla 
havet och där en hummermåltid kostar 
£ 2,00, eller till att åka till Afrika och 
dricka drinkar vid poolen med Clint 
Eastwood och co, för mycket bra 
pengar. Kan man få betalt för att slippa 
jobba speciellt hårt så är inte jag den 
som tackar nej. 

Lars Yngve

Månadens 
klassiker

The Electric Recording Co. Jisses.  
Ni har säkert läst om företaget, en galen  
engelsman som för dyra pengar fixat 
fram fungerande utrustning från 
dåförtiden för att föra över gamla EMI-
taper till direktgraverade lp, fullkomliga  
faksimil av utgåvor från femtiotalet, 
ända ner till pappersvalet i skivpåsarna 
och texthäftena. £2495 för en 7-lp-box 
med Mozart. 81 av 300 boxar sålda. 
Johanna Martzys Bach, 3 lp för £300/
st. 164 sålda. Fantastiskt. Förvisso 
kostar Johannas Bach-box i original 
nästan 25 000 spänn i perfekt skick,  
men man får inte glömma att The 
Electric Recording Co. gör just kopior,  
inget annat än just kopior. (Och skiv-
bolaget Testaments återutgivning på 
cd skulle jag sätta en smärre summa 
pengar på låter mycket bättre…)

En annan skön galning är Michael 
Miles vars cv säger “composer-banjo 
player with the Niles West High 
School Chamber Orchestra” och jag 
har hört en inspelning med honom i 
högsätet – och då tänker jag inte på 
hans egen kammarmusik med banjon 
som soloinstrument, utan det faktum 
att han t.ex. gett sig på solokonserter 
av Bach och låter banjon tala i stället 
för den tänkta violinen eller cembalon. 
Än en gång: jisses. En hoe-down i  
tysk dräkt. 

Mohammads ”Som Sakrifis” (Pan), 
en 32 minuter lång, mullrande ep (jag 
skulle kallat den lp, eller i alla fall  
”album”), akustiska drones som får  
både högtalare, kristallglas och 
fönsterrutor att vibrera, djupa toner från  
cello, kontrabas och oscillator, från  
Grekland är trion och det låter nästan  
som denna kammarmusik handlar om  
en tidslinje mellan antikens öppna 
tankelandskap och dagens ekonomiska  
misär. 140 g vinyl i begränsad upplaga, 
finns också digitalt. I övrigt har det varit  
en bra månad för den samtida musiken.  
I främsta rummet ställer jag Sven- 
David Sandströms dubbel ”Musik för  
kyrkoåret” (Ladybird) där det är mindre  
än hälften av den musik han skrivit på  
uppdrag av Svenska kyrkan som kommit  
med på plasten, variationsrikedom fast 
rotad i traditionen (motetter, sånger, 
blandningen är stor och oändligt 
intressant), trenne körer bistår, bl.a. 
Gustaf Sjökvists, i framförandet som  
får mig att längta efter en tjock, komplett  
box med allt – Sandström är en gigant  
i svenskt musikliv och det är väl bara  
han, med tanke på hans vittgrenade  
produktion tidigare med mässor,  
operor och storslagna instrumental-
verk, som kunnat genomföra detta. 
Högsta betyg, som lokaltidningarna 
hade skrivit. Technopojken Pantha du  
Prince (tyske Hendrik Weber) 
samarbetar med norska slagverkarna 
The Bell Laboratory och det som känts 
i luften på hans tre tidigare skivor blir 
förverkligat på ”Elements Of Light” 
(Rough Trade) som är en syntetisk 
symfoni baserad på klockspel  
(50 bronsklockor, tre ton att bära på) 
och med technorytmerna vandrande 
in och ur ljudbilden, suggererande 
samtida musik utanför allfarvägarna. 

Andreas Runesons ”Nattens lovsång” (Compunctio) 
framförd av Ensemble Lakonia tangerar fåran med 
svensk instrumentalmusik som jag ofta skriver om 
i de mer solitära recensionerna, här är det sval, 
stillsam men händelserik nattmusik för vakna sinnen, 
i en grafiskt vacker utgåva som effektivt dödar 
nedladdningsintresset hos dem som vanligen har det 
bekymret. På samma smäckra bolag Andreas Eklöfs 
och Mats Perssons ”Klavikord” där rummet betyder 
lika mycket som improviserandet på tastaturen, 
Perssons Sweelinck-hyllning ”Khorma” otvivelaktigt 
mest intressant i dessa öron. Allan Pettersons 
”Barfotasånger” lockar mången god sångare och nu 
är det Torsten Mossberg (tillsammans med Anders 
Karlqvist på piano) som tagit sig an dem plus  
”6 sånger för röst och piano” = ”Complete Songs” 
(Sterling). Falkman, Larsson, Saedén, Samuelsson, 
Hagegård eller rent av Karl Sjunnesson bjuder på 
hårt motstånd, men även föreliggande är en mer än  
godtagbar version som kanske tjänat på mer intensitet,  
men det handlar nog mer om mig än Torsten, varje 
vinkling av dessa Petterssons egna inspirationskällor 
måste tas på allvar, påminnande om en tid vi inte vill 
tillbaka till. I samma härad hamnar ännu en skiva från 
samma skivbolag, Lisa Gustafsson är sopran och 
sjunger sånger av Bo Linde och Lars-Erik Larsson  
till Mårten Landströms distinkta piano. Linde blir mest 
komplett återgiven, med ”Annas sagor” och ”Fjorton 
sånger om våren”, Larsson i utdragsform. Visserligen 
fjärran en Rangströms kraft, mer en anspråkslös 
eftermiddagsunderhållning klädsamt avslutad av 
Lindes ”Mulle, vår hund är en lurvig best”. Tvenne  
från Elektron: Syntjuntan (triss i eam-damer:  
Ida Lundén, Liselotte Norelius och Ann Rosén) 
syr sina egna syntar och skivan ”Early  Years” är 

både genrehumoristisk (bara titeln!) och har några 
ljudmässiga enskildheter som bedårar, men roligast 
har de nog när de gifter sytråd med kabel i en 
workshop; det andra exemplet är Lars Bröndums 
tvärsnittsskiva ”Chain Of Events” som visar stor 
bredd där improviserad elektronik och akustiska 
instrument, ibland också noterad musik, blandas, 
råkallt som en vinterdag i hamnen eller varmt inspirerat  
i de mest oväntade sammanhang (t.ex. det imperfekta 
stycket ”The Inevitable Conflict” inspirerat av Isaac 
Asimovs novellsamling ”Jag, robot” från 1950).

Och man kan tänka sig att Patricia Petibon haft 
riktigt roligt när hon spelade in ”Nouveau Monde”  
(DG) med en räcka barockmusik från de imperie-
byggande europeiska länderna och snuttar från 
Sydamerika, ett rent menageri av instrument 
(kastanjetter och säckpipor och slagverk en masse) 
och den här studsar mellan Rameau, Händel, 
Charpentier, dyker ner i graven med Purcell och upp 
igen med de Nebra, en musikalisk berg-och-dal-
bana som glimt i ögat och glädje i genomförandet. 
London Baroque fortsätter sin europeiska resa 
genom barockens länder och på ”The Trio Sonata 
In 18th-century Italy” (Bis) är det mestadels 
bekantingar (Albinoni och grabbarna) som tas 
omhand på en fläckfri inspelning, de är så jämrans 

samspelta att det bara är att lägga både  
superlativerna och volymerna i serien 
på hög. Avisonensemblen fortsätter 
sätta spår i Arcangelo Corellis musik, 
senast var det hans Concerti grossi op 
6, nu tar vi ett steg bakåt i opuslistan 
till nummer fem, violinsonaterna (Linn), 
och här återkommer det vi redan hört, 
fast i en mer encyklopedisk form, slår 
förvisso inte min favorit (Egarr/Manze) 
men når långt i ett över hövan dåligt 
konkurrensutsatt startfält.

Om Händels operor idag inspel-
nings mässigt går tretton på dussinet 
(även om de i nästan alla fall inte är  
dussinproduktioner), är opera seria- 
mästaren Johann Adolph Hasse 
(1699–1783) rent generellt hyfsat  
okänd, i synnerhet som operaton-
sättare. Därför heder åt Naxos som må 
bjuda på väl mycket livekänsla på  
”Didone abbandonata” (1742) 
– Metastasio ger oss Dido och 
Aeneas i mer utförlig form än Purcell 
– och förutom Michael Hofstetters 
välfunna dirigerande, finns tvenne 
countertenorer, Flavio Ferri-Benedetti 
och Valer Barna-Sabadus, som stjäl 
föreställningen. Köp, dröjer nog tyvärr 
innan något annat skivbolag gräver i 
Hasses operaskatter. Ett annat fynd  
har James Wood gjort, som konstaterat  
hur ett av Carlo Gesualdos sista 
verk egentligen lät och efter tre år 
under biblioteksvalven låter han sin 

Vocalconsort Berlin brista ut i andra  
boken av ”Sacrae Cantiones” 
(Harmonia Mundi) och den djupt 
troende och ångerfulle Gesualdo  
mot slutet av sitt komponerande rör  
vid Gud och dennes mantel, klara linjer,  
innerlighet silad genom ett färgsprak-  
ande kyrkofönster. Renässanstonsätt-
aren, flamländaren och den till norra 
Italien flyttande Adrian Willaerts 
”Musica Nova” var fram till 1559 ett 
mytiskt verk, hört av få, sett av färre. 
Sextetten Singer Pur (Oehms) har 
tagit madrigalerna till texter av Petrarca 
ur detta omfattande körverk (blir ändå 
tre cd!) och det är lätt att föreställa sig 
hur Adrian suttit i Markuskatedralen 
i Venedig och uppfyllts av något 
utomjordiskt, något sextetten här 
förmedlar på ett sätt som får håren på 
överarmarna att resa sig. Välbehag, jag 
säger bara, välbehag. 

Trenne nummer Mozart: norske, 
unge pianisten Christian Ihle Hadland  
är fjärran från kinesiskt meccanobygg-
ande à la Lang Lang, hans tag om 

pianokonserterna 21 och 22 med 
Oslos filharmoniker (Simax) lyser 
av glädje och innovationsrikedom, 
uppdragna tempi gifter med lätthet två 
sönderinspelade verk med en smula 
lyssnareufori, väldigt bra. I det andra 
fallet sällan inspelade operan ”Lucio 
Silla” (DG) i en återutgivning från 
1975 med Leopold Hager på pulten 
och den, troligen, hittills, fortfarande, 
bästa startuppställningen, från Peter 
Schreier till Arleen Auger, ger en 
kattlik smidighet till detta tonårsverk 
av Wolfie. I det tredje fallet åker vi 
tidsmaskin till Glyndebourne till 
samma år, 1975, för att i synnerhet 
njuta av svenska Helena Döse (som 
Fiordiligi) och Sylvia Lindenstrand 
(Dorabella) när Londons filharmoniker 
tar sig an ”Così fan tutte” (Arthaus) 
under John Pritchards spänstiga 
ledning, det är förvisso daterat i 
mycket, inte minst instrumenteringen, 
men våra svenska damer kryddar 
anrättningen med både skönhet och 
skönsång, en påminnelse om vår 
långa tradition av världsartister på 
operatiljorna, och det är inte första 
gången den här anrättningen ges 
på dvd, av helt förklarliga skäl trots 
inspelningsåret. 

Avslutningsvis den evigt 
återkommande Johann Sebastian 
Bach, fyra väldigt starka nummer i 
form av 1) Claire Giardelli som på 
ett känsligt sätt tar sig an hans sex 
cellosviter på sin barockcello (Ligia) 
med enastående resultat och en 
intensitet som gör att tiden nästan 
stannar (vilket verkar vara legio för  
nya cello-cd med Bachs musik),  
2) Richard Egarr spelar de sex 
engelska sviterna på ett både robust 
och spirituellt sätt på en cembalo som 
inte för ett eget liv ellet har ett inre (o)
väsen, hans är en sällsynt förmåga att  
frammana en bild av en närmast ideal  
tolkning av upphovsmannens 
intentioner (Harmonia Mundi), 
3) Andrea Oliva spelar ett gäng 
flöjtsonater och det är en välkommen 
Bach-återkomst för Angela Hewitt 
bakom pianot (Hyperion) och hennes 
karga, inkännande, metodiska 
Bach-spel stöttar en mjuk flöjtton 
och 4) Christine Busch bjuder på en 
fenomenal tolkning av sonaterna och 
partitorna för soloviolin (Phi) som står  
sig väldigt väl i den knivskarpa 
konkurrensen om än inte rubbar topp-
listans översta del, ännu en succé för 
Herreweghes eget skivbolag.  
Fyra album som ger fyra bilder av 
Bach, precis som när Raymond Guiot 
och hans kvartett gav oss tvärflöjts- 
och xylofonjazz på ”Bach Street” en 
gång för länge sedan (ok, då, 1965 var 
året!). 

Jan-Erik Zandersson

”En annan skön galning är Michael 
Miles vars cv säger “composer-
banjo player with the Niles West 
High school Chamber Orchestra”... 
...än en gång: jisses. En hoe-down  
i tysk dräkt.”

Edward Tudor Pole må ha medverkat i många filmer och pjäser genom årens lopp, men vi 
vill naturligtvis uppmärksamma honom för hans medverkan i filmen The Great rock ’n’ roll 
swindle, där han gör en oemotståndlig rollkaraktär som spastiskt galen foajéförsäljare som 
sjunger Who Killed Bambi? Hans musikkarriär dog dock inte med filmen, han är fortfarande 
aktiv och just nu är han ute på turné med stiff Little Fingers. 
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Efter revolutionen

Olivier Assayas ...
Olivier Assayas ...
Äh, vad är det nu han har gjort igen? Hans namn är ett sådant jag 

tycker mig snubbla över för jämnan på filmfestivaler - och ändå kan 
jag inte komma på en enda film, trots att jag säkert har sett några 
stycken å yrkets vägnar.

Jag fuskar. Jag kollar upp honom. Hmm...
Det visar sig att det enda jag sett av Olivier Assayas är hans 

episod i PARIS JE T›AIME. Nej, jag har varken sett Irma vep eller 
Demonlover, eller någon annan av de mer än 25 filmer han gjort.

Fast nu har jag sett Efter revolutionen
- och, tja, den ser ut och känns som en film som visas på 

prestigefyllda filmfestivaler världen över. Jodå, den tävlade i 
Venedig förra året och kammade till och med hem två priser, det 
ena för bästa manus.

Årets är 1971 och i utkanten av Paris bor den 18-årige Gilles, 
som när konstnärsdrömmar, men samtidigt vill förändra samhället 
på de mest radikala - och tidstypiska - sätt. Således är han ute 
med sitt gäng och kastar sten och molotovcocktails och har sig, 
ochalldeles i början av filmen går polisen till motangrepp - å det 
grövsta. Kravallpoliserna kör motorcykel och spöar verkligen skiten 
ur stenkastarna. Batongerna går varma, folk träffas av rökgranater, 
och en i stenkastargänget skadas riktigt rejält, han förlorar bland 
annat ett öga. Något studenterna kan använda sig av i kampen mot 
etablissemanget. Eller vad det nu är de protesterar mot. Gilles ger 
snarast intryck av att vara rikemansunge. De brukar ju ofta vara det, 
de där stenkastarna.

När de inte demonstrerar driver de här ungdomarna mest 
omkring. Ägnar sig åt kärleksaffärer. Men när de kommer i bråk 
med några säkerhetsvakter börjar saker och ting gå åt helvete för 
dem. De måste styra upp sina liv.

Efter revolutionen skulle kunna vara en halvtimme, den skulle 
kunna vara fem timmar. Nu varar den två timmar. En kollega beskrev 
filmen som a slice of life, och det är vad det är. Handlingen rör sig 
lite grann i cirklar; den går inte framåt och bakåt. Rollfigurerna 
utvecklas dock under handlingens gång. Tidskänslan och 
atmosfären är synnerligen autentisk. Förvisso var jag själv inte 
så gammal 1971, men jag minns förstås 70-talet, och jag köper 
Assayas skildring rakt av. Sedan är det ju lite kul att se det franska 
70-talet; i vanliga fall är det ju det svenska, amerikanska eller 
brittiska vi får se på film.

Jag har varit i Frankrike förhållande ofta och jag har flera gånger 
sett franska polisen rycka in. Det är inga snälla pågar, i alla fall inte 
när de stoppar demonstranter. Här daltas det inte - men de går för 
långt. Jag såg en gång en stackars biografägare svabba upp blod 
på trottoaren utanför entrén, efter att kravallpolis hade spöat skiten 
ur några demonstranter. Men stenkastarvänstern har jag inte heller 
något till övers för. Vad är det för korkad idé, egentligen? Förändra 
samhället genom att maskera sig och sabba saker. Därför blir 
huvudpersonerna i Assayas film inte helt sympatiska. Får man för 
sig att kasta molotovcocktails - på sin egen skola - förtjänar man att 
bli inlåst ett tag.

Mot filmens slut kommer jag att tänka på Roman Coppolas film 
CQ (2001), som jag tror få har sett. Den handlar om en kille i Paris 
på 60-talet som vill göra experimentfilmer, men som för att överleva 
tvingas jobba på supercoola Eurospy-filmer modell Danger: 
Diabolikoch Barbarella. När jag såg Coppolas film undrade jag 
hela tiden varför killen inte vill hålla på med de coola grejorna, och 
vi fick då och de följa med på coola inspelningar och se coola 
filmscener. Och i Efter revolutionen

får vi under en alldeles för kort scen se inspelningen av en film 
om en nazistisk ubåt, ett sjöodjur och en bikinibrud. Jag hade 
mycket hellre sett en tvåtimmarsfilm om den filminspelningen.

Jag har flera gånger ondgjort mig över musikaler, 
senast när jag recenserade den svåruthärdliga Les 
Miserables. Nu är det dags igen, här har vi ännu en 
musikal - fast den här gången betydligt mer uthärdlig. 
Här talas nämligen dialogen istället för att sjungas.

Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig 
av Pitch perfect. Den har jämförts med Glee - men 
jag har aldrig någonsin sett Glee och vet inte vad 
det är för något. Anna Kendrick är Beca, som istället 
för att flytta till Los Angeles och jobba med musik, 
vilket hon drömmer om, börjar på ett trist college. 
Det märkliga med detta college är att det verkar vara 
världens acapellacentrum! Här finns hur många 

acapellagrupper som helst, och de tävlar mot 
varandra i acapellatävligar och acapellabattles. 
Mycket besynnerligt! Beca avfärdar alla de här som 
nördar - den här filmen utspelar sig trots allt i USA 
där en nörd fortfarande är en nörd; här i Sverige har 
ju ordet omtolkats och blivit ett positivt begrepp för 
en entusiast. Vilket egentligen är fånigt.

King vid gränspolisen, var var jag? Just de; här. 
Tjejensemblen The Barden Bellas behöver nya 
medlemmar. En stor sångtävling är på gång, flera 
deltävlingar ska hållas innan finalen äger rum i 
Lincoln Center i New York, och det är dessutom 
oerhört viktigt att de slår de überpopulära killarna i 
Treblemakers som oftast vinner tävlingen. Beca och 
ett par andra tjejer, samtliga lite udda (utom Beca, 
förstås), går med i gruppen. Samtidigt har en annan 
nykomling på skolan; Jesse, fått upp ögonen för 
Beca, medan hon kämpar för att motstå honom. Och 
Jesse blir ny medlem i Treblemakers. Hur ska det gå? 
Kommer The Barden Bellas att vinna? Kommer Beca 
och Jesse att få ihop det i slutscenen? Om du inte 
kan gissa svaren på dessa frågor är du antagligen 
uppvuxen i en grotta i skogen. Strax utanför 
Ödeshög. 

Pitch perfect, som besynnerligt nog bygger 
på en roman (?!), börjar onekligen väldigt festligt. 
Härligt vulgärt och fjantigt i samma anda som, tja, 
Judd Apatows filmer. The Barden Bellas uppträder 
och en av tjejerna kaskadspyr över publiken. 
Elizabeth Banks och John Michael Higgins agerar 
återkommande acapellakommentatorer, och de är 
ohyggligt roliga; de är sarkastiska, och han är ett 
korkat, sexistiskt svin. Rebel Wilson är Fat Amy; 
jo, hon vill kallas så, en av de nya i gruppen. Hon 
passerar ett stånd märkt «DJ» - men det visar sig 
stå för «döva judar». Två killar med hörapparat dyker 
upp och säger «Shalom!». Väldigt fånigt och dumt. 
Fat Amy säger att det mest  judiska hon gjort är när 
hon framförde «Spelman på taket» tillsammans med 
aboriginer. En annan ny medlem i gruppen är en 
japansk tjej som pratar extremt tyst och mest säger 
bisarra saker ingen hör - som att hon suttit i fängelse.

Men efter de inledande scenerna börjar det sagga 
lite. Filmen brister i tempo och komisk tajming, dock 
är den inte direkt tråkig. Det är en fullkomligt harmlös 
film (om man nu inte är en sådan där som tar illa vid 
sig när man skojar med lesbiska och feta - och feta 
lesbianer som spelar poker). Det är småtrevligt. Då 
och då lite kul. Killen som är stjärnan i Treblemakers 
är en riktig dick - och ser ut som Johan Glans.

Dock varning för musiken. Den består enbart av 
jukebox from hell-låtar, två av dem är svenska; «The 
Sign» och «The Final Countdown». Och dem vill vi ju 
inte höra.

I början av filmen har man översatt «Hide your wine 
coolers» med «Göm era vinkylare»! (Wine cooler är 
en alkoholhaltig dryck, ett slags alkoläsk)

De forna bröderna Wachowski, Larry och Andy, har 
ju nu gått och blivit syskonen Wachowski, eftersom 
storebror Larry har bytt kön och blivit storasyster 
Lana. Det hade förstås varit roligare om de bytte 
kön båda två, så att bröderna Wachowski plötsligt 
blev systrarna Wachowski, men så roligt får vi inte 
ha det. Cloud Atlas är regisserad av trion Tykwer, 
Wachowski och Wachowski. De tre har även skrivit 
manuset och varit med och producerat.

Det borde de inte ha gjort.
Nu har jag inte läst Mitchells roman, men det går 

säkert att göra en utmärkt filmatisering av den - om 
man gör den som en femtontimmars TV-serie, som 
någon sa. Den här 172 minuter långa biofilmen är allt 
annat än bra - och jag känner nu att jag nog borde 
ha skrivit min recension direkt efter pressvisningen 
häromveckan, eftersom mina minnen av filmhelvetet 
bleknar allt mer för varje minut. Jag undrar också vad 
det var jag såg? Det här är sex stycken berättelser 
som utspelar sig under olika tidsåldrar; under olika 
århundraden och till och med på olika planeter, och 
de berättas parallellt. Uppstyckade i korta avsnitt. 
Det klipps hela tiden och det hoppas fram och 
tillbaka.

Redan öppningsscenen fick mig att undra. En hårt  
sminkad Tom Hanks sitter utspökad på en planet 
(eller var det Jorden i framtiden?) och håller en 
lång monolog - som inte funkar alls. Högtravande, 
pretentiöst - och taffligt genomfört. Och så fortsätter 
det! Ett fartyg får problem när det seglar över 
Söderhavet, ett mord i San Francisco ska lösas 
på 1970-talet, i ett framtida Korea hålls klonade 
människor som slavar och så vidare ...  
Och samma skådespelare återkommer i olika roller  
i berättelserna. Hanks, Halle Berry, Hugh Grant, Jim 
Broadbent, Susan Sarandon, Hugo Weaving, och 
väldigt många fler. Oftast är de hårt sminkade eller 
kraftigt maskerade. Så till den milda grad att man 
bara ser gummimasken och inte rollfiguren. ”Titta, 
där är Hugh Grant igen!”. Ibland spelar män kvinnor 
och vice versa. Och i slutändan leder det hela fram 
till att störst av allt är kärleken. Eller något sådant.

Cloud Atlas känns som att bläddra i några 
nummer av Heavy Metal och skumläsa avsnitt av 
följetongsserierna. Korta snuttar som var för sig blir 
poänglösa, och som sammansatta inte blir sådär 
väldigt mycket bättre. Och precis som i Heavy 
Metal, är det oftast flashigt utfört. Plötsligt kastas vi 
in i feta actionscener; imponerande scenerier och 
fantastiska effekter. Här finns till och med en del 
splatter. And it doesn’t make sense.

Stora delar av filmen känns som skolteater. 
Emellanåt spelar Tom Hanks över så att tulpanerna 
vissnar och latexmaskerna flagnar.

Jag vill faktiskt gå så långt att jag kallar Cloud 
Atlas osebar. Det här är mördande tråkigt, segt, 
förvirrande, dumt, irriterande och allt möjligt 
annat, negativt. Det spelar ingen roll att filmen är 
stjärnspäckad och ibland tjusig att se på. Det här  
går ju inte att titta på.

Det är precis som om Tom Tykwer och Lana och 
Andy Wachowski inte vet hur man berättar på film.

Pitch perfect Cloud Atlas
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Åshöjden BK
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Jag såg en gång en Jet Li-film tillsam-
mans med den engelske regissören 
Alex Chandon. Han kedjerökte genom 
hela filmen. I biosalongen. Ingen sa till.

Chandon gjorde sig ett namn 
i undergroundkretsar med sina 
kortfilmer för 15-20 år sedan. Efter ett 
långt uppehåll slår han nu till igen med 
den uppmärksammade långfilmen 
“Inbred”. En film som inte börjar så 
bra. Rättare sagt: prologen är ganska 
fantastisk, men sedan följer 25 otroligt 
sega och illa genomförda minuter, 
under vilka några ungdomsbrottslingar 
och deras handledare först åker bil 
och sedan sitter i ett hus och pratar 
och pratar och pratar. De är nästan 
alla väldigt osympatiska. De har åkt 
ut i obygderna (filmen är inspelat i 
norra Yorkshire) för att arbeta och 
återanpassas, och hamnat i en liten 
by befolkad av … Just det! Härligt 
vanställda tosingar som gillar att spela 
banjo. Om de verkligen är inavlade 
framgår dock inte, men nog verkar  
det så.

Timmen som följer efter den första 
taskiga halvtimmen är fullkomligt 
fantastisk. Tosingarna fångar 
huvudpersonerna en efter en för att 
använda dem som attraktioner på 
sin minst sagt bisarra, lokala cirkus. 
“Inbred” förvandlas till svart komedi - 
och det här är en av de våldsammaste 
filmer jag någonsin sett. Känsliga och 
folkskolelärare varnas. 

Jag hade satt ett högre betyg om 
filmen vore kortare och jämnare. Plus 
för scenen där de tömmer en septitank 
i en kille tills han exploderar och 
publiken översköljs av bajs.

“Sinister” biovisades för några 
månader sedan - och det är den bästa 
rysare jag sett på ett bra tag. En bitvis 
genuint kuslig film, och det är väldigt 
sällan jag tycker att något är kusligt 

”Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid, 
det spelades bättre boll, på gräsplanen hemmavid” 
för att citera Bo Åkerström, och om man nu, som 
jag, är uppväxt på landsbygden, så tillhörde det 
vardagen att ta fotbollen på pakethållaren och cykla 
bort till idrottsplatsen och spela fotboll. Alla fick alltid 
vara med, och det var, nu när jag drar mig till minnes, 
en väldigt lycklig och okomplicerad tid. Vi spelade 
fotboll på ängarna, på gatorna, mot garageporten, 
inomhus, på skolan, på blåsiga grusplaner, och ja… 
vi spelade ta mig fan fotboll överallt. Och när vi inte 
spelade fotboll så läste vi Buster och dagdrömde 
om att bli fotbollsproffs. Jag hade Quick fotbollsskor, 
sådana som Ralf Edström gjorde reklam för, han var 
liksom idolen. Nu gallras det tidigt och samhället 
är snart bara till för den med armbågar vassa som 
spjut, som Peps sjunger i Upp eller ner. Medelmåttor 
sållas bort direkt inom idrotten, inom näringslivet och 
politiken däremot kan de, tycks det, i princip komma 
hur långt som helst! När jag nu tittar på Åshöjdens 
BK på dvd tillsammans med min fotbollsspelande 
son Ernst, som vanligtvis inte har större tålamod till 
att sitta still och se på saker som jag gillar, noterar jag 
till min stora förvåning att han lyssnar och tittar, utan 
att skratta åt den något stolpiga Björn Nordkvist som 
Bagaren, åt den tidens tekniska bollkunnande, eller 
den hyfsat händelselösa dialogen i serien, blir jag 
lite rörd. (Han undrade dock vad den blinkande pilen 
uppe i högra hörnet var för något? När jag berättade 
att det var för att man skulle uppmärksamma att det 
började ett nytt program på den andra kanalen, och 
att det var en annan tid, sa han frågande: ”andra 
kanalen?”). Åshöjdens BK utspelar sig i mycket 
riktigt i en helt annan tid, och dagens fotboll (och då 
menar jag inte själva utförandet på bollen, som den 
gamla fina 5:an med snörning) är liksom på en helt 
annan nivå, på FIFA 2013 X-box-nivå, med förebilder 
som gör de mest fantastiska saker med en boll som 
ingen ens kunnat fantisera om på 70-talet, då det 
mer eller mindre räckte med att kunna trixa med 
bollen för att anses lovande och talangfull. Vad säger 
då denna serie, som i mångt och mycket skriker O 
M O D E R N? En hel del faktiskt, om gemenskap, 
rakryggade personer, en okomplicerad livsstil och 
om en landsbygd som dagens Centerpartister 
inte ens i sin vildaste fantasi någonsin kan tro 
existerat! Om det lilla samhället, som i detta fall hade 
Cajsas kafé att samlas vid, och i mitt fall var det vid 
postlådorna, jo, faktiskt! Jag saknar den tiden, eller 
snarare tidsandan. Nostalgi, säger någon, och visst 
är det det, jag säger inte emot. För oss som spelat 
boll i lingonserien har denna serie en speciell plats i 
hjärtat, och det känns lika onödigt som orättvist att 
gå in och kommentera sådana, i sammanhanget, 
oväsentligheter som skådespelarnas insatser och 
dialogens brister. Max Lundgrens klassiska serie är 
nästan som en lillebror till Bengt Bratts Hem till byn, 
men det är också en berättelse om människor som 
kämpar och som lyckas åstadkomma storverk trots 
att förutsättningarna för att de ska lyckas får anses 
minimala. Den har klara likheter med Åtvidabergs 
FF, där Ralf spelade, vars framgångar gjorde 
Kopparvallen till en respekterad fotbollsanläggning 
och fick laget att blomstra under en period. Klubben 
fick sponsring av bygdens företag FACIT och bruket. 
Om jag ska använda fotbollstermer som ett omdöme 
om Åshöjdens BK på DVD, blir det någonting i stil 
med: Detta är inte en rökare i krysset utan mer en 
hossespark som tar vägen in i målet via stolproten, 
men även sådana mål räknas ju…

Lars Yngve

Avdelningen för antik 
mustaschaction 2:

1987 kunde Manliga Hjältar 
fortfarande ha mustasch. Åtminstone 
om man var Charles Bronson - hårdast 
av de hårda, och med skönast 
mustasch. I denna, den nästsista 
“Death Wish”-filmen (i regi av J Lee 
Thompson, Bronsons favoritregissör), 
är Bronson tillbaka som arkitekten Paul 
Kersey - killen som gillar att rensa upp 
bland slödder när andan faller på.

Den här gången anlitas Kersey 
av John P Ryan för att utplåna en 
drogkartell, men det visar sig att 
Ryan egentligen är konkurrerande 
knarkkung. Och i vanlig ordning råkar 
Kerseys flickvän (den här gången 
spelad av Kay Lenz) Illa ut.

“Death Wish 4” är inte lika rolig som 
den fantastiska “Death Wish 3” (det är 
den där judiska pensionärer hejar på 
medan Kersey skjuter punkare), men 
det är ändå klart underhållande. Borde 
tilltala Ingmar Bergman-beundrare, 
eftersom den innehåller replikskiftet 
“Vem är du?” - “Döden!”.

DEATHWIsH 4: THE 
CrACKDOWN (soul Media)

A FOrCE OF ONE
(soul Media)

Avdelningen för antik mustaschaction 1:
På den gamla goda tiden, när det 

fortfarande gjorde Manliga Filmer, 
hade hjälte ofta mustasch. Som i 
det här tidiga Chuck Norris-rafflet 
från 1979. Egentligen är det Jennifer 
O’Neill som har huvudrollen. Hon är 
en knarkspanare som får problem då 
hennes team mördas en efter en av 
en, öh, karatemördare. Därför anlitar 
polisen … Matt Logan! Matt Logan 
har James Last-frisyr och mustasch. 
Dessutom är han karate-expert, vilket 
förstås också är bra om man vill sätta 
dit karatemördare.

“A Force of One” är en härlig skräpig 
film med skön drive in-känsla. Sådana 
här filmer görs inte längre. Jag inbillar 
mig dessutom att de flesta som kollar 
på sådant här idag är runt 45.

Och har mustasch.

Den spanska zombiefilmen “[REC]” 
från 2007, ännu en så kallad “found 
footage-film”, var en överraskande bra, 
underhållande och effektiv historia 
- dessutom biovisades den i Sverige 
och jag minns med välbehag hur 
Malmöpubliken skrek lungorna ur sig 
när jag såg den. Uppföljaren som kom 
två år senare och som släpptes direkt 
på DVD här tyckte jag dock var direkt 
dålig. Här har vi så en tredje film, och 
nu är man åter tillbaka på banan.

Det börjar som ännu en found 
footage-film: två videofotografer ska 
dokumentera ett bröllop. Därför får vi 
skakig handkamera och abrupta klipp. 
Öppningsscenerna visar sig vara en 
väldigt lång prolog - och bland alla 
festande människor ser vi en gubbe 
med ett blödande bandage på handen. 
Han beter sig märkligt, börjar spy 
blod, och vi förstår att han drabbats 
av zombiesmittan från de tidigare 
delarna. Plötsligt hoppar gubben från 
en balustrad, landar på dansgolvet och 
börjar att bita gästerna - vilka förstås 
smittas och zombifieras. 22 minuter 
in i filmen slås en videokamera söner, 
och filmtiteln visas. Därefter skiftar 
regissören Paco Plaza till “riktig” film; 
skeendena skildras inte längre genom 
rollfigurernas viftande kameror. Och 
detta är verkligen till filmens fördel. 

Det är inte så dumt det här, det 
är bra tempo och en del infall är 
kreativa och ofta riktigt roliga - en 
av huvudpersonerna visar sig vara 
inspektör från Spaniens motsvarighet 
till STIM, utskickad till bröllopet från att 
hålla kolla på vilka låtar som spelas på 
festen!

“[REC]4: Apocalipsis” är visst på 
gång under året.

Pidde Andersson

och otäckt. Ytterligare en fördel med 
filmen är att huvudrollen gestaltas av 
karaktärsskådespelaren Ethan Hawke, 
vilket lyfter det hela.

Hawke är en författare som 
desperat försöker skriva en ny 
bästsäljare. Han skriver böcker om 
autentiska mord och nu flyttar han 
tillsammans med sin ovetande familj 
in i ett hur där det en gång skett minst 
sagt otäcka mord. På vinden finns en 
kvarglömd låda med super-8-filmer 
som författaren tittar på - och snart 
börjar oförklarliga och obehagliga 
saker att hända i huset. För familjen är 
förstås inte ensam där. 

“Sinister” är en mörk, tung 
och stämningsfull film. Och det 
förekommer spökbarn. 
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Om du vill ha en enkel uppslagsbok 
om den smala genren sf-filmer och 
tv-serier från Norden, antingen för att 
få snabbfakta eller bara ha en stunds 
underhållning i hemmets minsta rum, 
är Peter Öbergs hängivna lilla volym 
något för dig. Reptilicus från 196, 
alltså den danska Godzilla-versionen, 
och Gayniggers from outer space 
må vara klara fotnoter i filmhistorien, 
men svensk-engelska Metropia från 
häromåret och Tarkovskijs Offret 
gnuggar axlar med mer obskyra 
kortfilmer från Finland i den här 
uppslagsboken. Kan man stå ut med 
ett enkelt talspråk, filmresuméer som 
ibland blir oavsiktligt komiska och en 
frånvaro av analys, är det här långt 
enklare än att googla. Ett plus eller 
minus också för att Sam J. Lundwalls 
Jaktsäsong från 1968 är med, trots 
att den kanske inte ens finns, (vilket 
självfallet ställer frågan om källkritiken i 
boken – skribenten kunde exempelvis 
kontaktat Bert-Åke Varg, som sägs 
vara med i filmen, för besked), men 
Lundwalls Dödens ö från 2011 
existerar åtminstone, den har jag 
t.o.m. sett!. Ihärdiga, passionerade 
människor ska dock hyllas, hur nördig 
boken än må vara. Tipsen på filmer 
man nog borde se var många och det 
räcker gott som behållning. 

- Jan-Erik Zandersson
 

Ibland händer det att jag diskuterar 
fotokonst med vänner och kollegor. 
Vad är konst och vad är ren 
dokumentation? Reportagebilder? Var 
går gränsen? Och vad är vanliga sketna 
semesterbilder som bara hör hemma i 
familjens fotoalbum?
 Jag har diskuterat det här även med 
Niclas Tilosius, mannen bakom den här 
boken. Niclas, som är en av väldigt få 
malmöbor jag känner som pratar genuin 
malmöitiska, har bott på Möllevången 
i tjugo år. En gång såg jag honom 
komma gående på Davidshall, en 
annan gång träffade jag på honom på 
Centralen - men enligt expertis är detta 
unikt. “Niclas lämnar aldrig Möllan!”, 
säger stammisarna på Restaurang 
Möllan, där Niclas ofta sitter, iförd sin 
gubbakeps och sugande på sin elcigg.
 Mitt eget förhållande till Möllan är 
lite kluvet. Jag har vänner som älskar 
Möllan, jag har vänner som vägrar sätta 
sin fot där. Jag har nu hunnit bo i flera 
olika stadsdelar i Malmö, men aldrig 
på Möllan. Jag skulle i princip inte ha 
något emot att bo där, men får jag välja 
föredrar jag andra stadsdelar. Jag är 
ingen Möllanromantiker. Jag tycker 
inte att det är charmigt med hel- och 
halvsunkiga områden, övervintrade 
bohemer och ljusskygga existenser. 
Däremot finns det många hak på Möllan 
där jag trivs och träffar kul människor. 
Ibland köper jag mystisk mat i den små 
jourbutikerna.
 Niclas Tilosius, som började sin 
karriär som brottsfotograf, har nu bott 
ett par decennier i ett och samma 
kvarter precis vid Möllevångstorget, 
och i denna kärleksfullt designade 
och producerade bok (stor vikt har 
lagts vid papper och tryck) har han 
samlat bilder från sitt kvarter, bilder 
främst tagna mellan 2009 och 2012. 
Och för att anknyta till min inledande 
frågeställning, tycker jag att Niclas 
till större delen lyckas kombinera 
konst med dokumenation. Det här är 
dokumentation som konst. Svartvita 
bilder på grannar, vänner och andra 
människor, händelser på torget utanför 
och på det beryktade ölsjappet där jag 
bara varit en gång - och inte har någon 
större lust att besöka på nytt.
Här och var tenderar boken känslan 
av att titta i andra människors 
fotoalbum. Bilder på ungdomar man 
inte känner som festar i lägenheter 
är trots allt inte sådär jätteintressant. 
Men dessa uppvägs dock av andra 
bilder; intressanta ögonblicksbilder, 
ibland från dramatiska händelser, och 
stämningsfulla porträtt. För min egen 
del är det förstås lite roligt att hitta 
bilder på folk jag antingen känner eller 
ser på stan ganska ofta. Ett kapitel i 
boken handlar om en kvinna jag brukar 
se ganska ofta, men aldrig vetat vem 
det är. Hennes bostad är fullkomligt 
fantastisk. –PA

Peter öberg: science fiction så in i 
Norden: nordisk science fiction på 
film och tv 1916–2012 (Affront)

Niclas Tilosius
KVArTErET
Waterglobe Productions

Sveriges första Wallraffjournalist. Innan själva ordet 
fanns ska tilläggas. För Ester Blenda Nordström 
var journalist på Svenska Dagbladet då hon tog 
anställning en månad som piga i Sörmland – 1914. 
Anledningen var en längre ledighet, då hon ville 
ha något annat att göra än det hippa stadsliv hon 
uppenbarligen var väl bekant med i Stockholm. Detta 
måste ha varit totala motsatsen. Ännu rådde till stora 
delar självhushåll. Landsbygden levde ett eget rätt 
så inrutat liv dygn efter dygn, timme efter timme. Allt 
styrdes av djuren, skördarna, arbetet.
Alltså sökte Nordström, som faktiskt likt de flesta 
hade släkt på landet och således en del träning, 
jobbet som piga på en medelstor gård. För att dölja 
skrivmaskinfingrarnas manikurerade form och 
kvalitet mekade hon med en motor på en bil. Det 
säger något om allt hon kunde, Nordström. Bilismen 
var ju något helt nytt ändå. Men hon mekade med en 
motor och fick smuts och olja ingnuggad å det värsta 
på händerna. Pennskaftet var redo att bli piga.
Hennes berättelse är underbar, kärleksfull och fylld 
av detaljer. Där var trångt, riktigt givna sängplatser 
fanns knappt, och ensam sov inte någon. Hon 
delade säng med en annan piga, som hon kärleksfullt 
beskriver. Deras samtal finns återgivna, den nya 
kamratens längtan och kärleksliv skildrat. Allt var 
ju rätt reglerat. Till slut kan inte Nordström hålla 
sig utan börjar diskutera kvinnoemancipation och 
rösträtt med arbetskompisen. Rösträtten verkar 
hon ha struntat i, men när hon tänkte efter var ju 
mansdominansen och hierarkierna både i löner och 
jobb litet väl kraftig. Här fick Nordström henne att 
tänka kritiskt.
Kritisk var hon även mot själve bonden, som var högst 
i hierarkin. Han framställs som lat, bekväm, undviker 
jobb så mycket det går och låter andra göra allt för 
sig.
Han lär ha blivit mindre smickrad över sitt porträtt. För 
trots anonymiteten var så många detaljer i reportaget, 
att det torde ha varit lätt att känna igen gård och 
personal. Bonden lät någon skriva en motskrift mot 
reportageserien, som ironiserade över Nordströms 
tilkortakommanden som piga, ”Ett pennskaft bland 
pigor”.
Naturligtvis tar det tunga arbetet huvudrollen. 
Mjölkning, mockning och evigt passande på drängar 
och andra män som krävde sitt kaffe och sin mat.
Men det som dröjer längst i boken är ändå 
Nordströms ömsinta och överraskade skildringar 
av pigornas och drängarnas nöjen. Dansen vid 
vägskälet, de förälskade paren, den hemvände 
lustigkurren från Amerika. Och inte minst hur 
många det var som trakterade instrument till 
dans. Här dröjer hon länge, själv en inte oäven 
dragspelare uppenbarligen. Och hon återkommer 
till musicerandet, när någon statarhustru hälsar 
på en söndagkväll och drängar och pigor samlas 
i en kammare för att sjunga ihop. Spela på olika 
instrument. Och alla sjunger visor i stämmor. Det är 
klang från ett förflutet som jag sällan läst så levande.
För det är inte bara all denna slakt, dessa samtal, 
dessa kor, denna mjölk, de tidiga morgnarna som bär 
boken. Ester Blenda Nordström skriver en fantastisk 
levande prosa. Ordrik och skön.
Thomas Millroth

Ester Blenda Nordström
En piga bland pigor
Bakhåll

Jag gillar verkligen förlaget Atlas 
reportageserie Vems Europa? 
snabbt och effektivt gjorde böcker 
från samtidens Europa som Magnus 
Lintons De hatade skriven och 
publicerad strax efter Breiviks 
massaker på Utöya. Journalisten Björn 
Elmbrandts reportage handlar om 
dagens situation och ekonomiska kris i 
EU. Hur vi istället för ökad gemenskap 
och välstånd hamnade i en situation 
med stagnation, försvagade 
ekonomier och gräl mellan länder. En 
tid där till och med vi i Sverige som inte 
ens är med i EMU närmast rasistiskt 
ser greker som lata, odugliga och 
bortskämda.  Det är vanligtvis ganska 
tråkigt att läsa nationalekonomi 
men den här boken är pedagogiskt 
skriven och försöker finna svaret på 
plats bland revolterande portugisiska 
ungdomar, permitterade spanska 
lärare och grekiska kraftverkarbetare 
som stänger av strömmen i protest. 
Eller som ett av bokens mest 
hjärtskärande kapitel, irländare som 
släpper lös sina dyrt förvärvade 
rashästar för att det inte längre har 
råd att föda dem. Den berättar om 
amerikanska konsultfirmor som hjälpt 
länder som Italien och Grekland att 
fuska sig in i EMU. Den visar hur ett 
land som Island klarade sig bättre 
ur bankkrisen än Irland just för att 
de kunde låta banker gå i konkurs 
och inte styras av EU. Hur ohållbar 
situationen i Grekland är med nästan 
30 procent arbetslöshet och löner 
på runt 500 euro men med nästan 
samma kostnader som i Sverige. 
(Minns 80-talet då priserna i Grekland 
var hälften mot Sverige.) Situationen i 
Spanien är snarlik. Ju längre man läser 
detta lilla reportage övertygas man 
om att det finns ingen räddning för 
EMU. Att historiskt stora idéer, sådana 
där som man vid tiden inte trott kan 
misslyckas, faller. Boken ger också 
andra insikter, som att krisen i Europa 
kommer bli värre.
Cyril Hellman 

Björn Elmbrant: Europas stålbad 
– krisen som slukar välfärden och 
skar euron (Atlas)

Mons Kallentoft är en gourmand 
som skrivit om mat för bland andra 
Gourmet och flygplanstidningar. 
Den enda gång jag träffat honom 
talade vi inte litteratur utan de 
spanska och baskiska köken. Han 
är också internationell bästsäljare av 
spänningslitteratur och slösar miljoner 
på mat, vin, sprit och lyxhotell. Den här 
boken inleds med hur han efter en kväll 
på Operakällaren håller på att mista 
livet på grund av blodförgiftning. En 
tillbakablick på ett maniskt resande 
jakt på efter kulinariska upplevelser 
tar vid och tilltalet är riktat lika mig 
till frun och barnen som till läsaren. 
Varför har jag levt så här undrar 
författaren? Jag älskar att läsa litterära 
beskrivningar av måltider av författare 
som Strindberg och Henry Miller. 
Jag älskar också att läsa Kallentoft 
beskrivningar av måltider i denna bok, 
ja till och med om vinupplevelserna 
trots att just det brukar jag vanligtvis 
se som pretentiöst. Boken är riktigt 
bra och underhållande men jag måste 
förhålla mig ambivalent. Att Kallentoft 
proppar i sig vad som helst, bara det 
kostar och är från en renommerad 
krog, som hajfenssoppa för 4000 
kronor provocerar inte mig. Jag är mer 
luttrad än så. Men själva frosseriet, 
att resa över hela världen och bara 
bo på typ Oriental Mandarin, och där 
miljardärer celebrity spotting verkar 
lika stor del av njutningen som Martini 
eller anklever, är något jag inte kan 
förstå. Trots att jag själv haft resandet 
som en minst lika stor neuros som 
författaren. Vill man bara uppleva 
lyxen ser man ju ingenting av landet, 
om man inte möjligtvis åker på en liten 
tur till Angkor Wat eller något annat 
turisttillhåll. Halvvägs in boken lutar 
frossandet snarare åt vulgaritet. Vulgär 
på ett sätt jag bara faktiskt träffat på 
hos medelklassens uppkomlingar från 
östgötska småstäder, det är sällsynt 
att en medelklassens uppkomling från 
Stockholm skulle bete sig så här. Där 
finns en historia som skulle kunna ha 
berättats, om pojken från Linköping 
som vill röra sig i världens lyxigaste 
miljöer och äta vad som helst till vilket 
pris som helst. Här skulle svaret kunnat 
finnas på bokens frågeställning, varför 
författaren har levt så här? Sådant 
som sjöabborre eller de dyra spanska 
små ålarna som liknar maskar på La 
Trainera i Madrid, vet jag ju av egen 
erfarenhet smakar närmast vämjeligt. 
Mat och hunger är människans 
starkaste drift, inklusive sex, och att 
skriva böcker om det är en självklarhet. 
Men när det går över till yta och den 
osmakligaste av dödssynderna, 
frosseri, då väcks ett motstånd, 
åtminstone hos den här läsaren.

Cyril Hellman  
  

Mons Kallentoft
Food Junkie

sKIVrECENsION

Amund Maarud
Dirt 
(snaxville)

Den stora vilan
Förvandling
(Gaphals) 

Henrik på skivbolaget skickade fel skiva, norske 
Amund Maaruds “Electric” från 2011 dök upp innan  
senaste “Dirt” anlände och jag kom på mig att tänka:  
”Distad, murrig ljudbild, bluesrock som river men 
med gott mod, spänstigt trevlig, ljus och mörker bryts.  
Amunds skiva, svänger som vore han i Chicago, 
gitarrtrakterande av hög klass”. Och så, fast mer, 
är fallet med ”Dirt”, Chicago ligger litet längre bort 
nu, nu är det just skitig rock’n’roll omväxlad med 
bluesrock som gäller, med djupa spår av sjuttiotal och 
mörker, tungt som betongklumpar på gitarrhalsen, 
riffen minner om sydstatsboogie och Led Zeppelin, 
bandet är snortajt. Hur kan vi i grannlandet ha missat 
denne kroppsarbetare i genren?

Den stora vilans tredje fullängdare, ”Förvandling”, 
följer de upptrampade stigarna som leder till den 
progressiva psykedelikan, som tog sin början på 
Gärdet på sjuttiotalet och som här stångar sig fram 
med ett gott groove och tillyxad ljudbild, denna 
kompass som är inställd på rymdrock mellan det 
uttalade och improviserade. Det är onekligen en 
genre som utvecklar sig hela tiden, överraskar och 
kränger, lockar såväl yngre som äldre musiker och 
lockar fram det bästa hos dem. Här är det sju som 
lockats till det progressiva land som delar källsprång 
med folkmusiken. Tänk om Träd, gräs och stenar eller 
Fläsket brinner då visste vad de ställde till med. 

Och några tips till. När ett band från New York 
nämner Torbjörn Abelli i en text kan man inte låta bli  
att älska dem: Endless Boogies nya skiva, ”Long 
Island” (No Quarter), är både riffande så man blir  
sjösjuk och upptagen av det amerikanska inbördes-
kriget (i alla fall är gitarristen Jesper det) och det blir 
nästan 80 minuter vars ljud upptar hela rummet. 
Englands mest hypade band, Palma Violets, och 
deras debutskiva, ”180” (Rough Trade), ger en liten 
indikation om att det här kan vara nästa gitarrband, 
men de har en bit kvar, det är väldigt ojämnt, likt Toys 
debut. Långt roligare är då Anna Roxenholts cd som 
New Found Land (både artist- och skivnamn, Fixe 
Records), mörk men vänlig pop, glöm att hon flyttat 
från Göteborg till Berlin, men tänk på att hon gillar 
Arcade Fire och Depeche Mode, ingen förklaring, 
men väl något som får kompassnålen att darra. 
”Gemytligt” är inte ordet jag söker, men ärligt och 
rätt vackert. Värd att nämna är också litet tyngre, 
hårdrockande halvprog från sjuttiotalet, skulle man 
kunna tro, från Mårran på deras andra skiva, lämpligt 
nog döpt till ”2” (S-Rock), trummisen Björn Inge 
med förflutet i November, riffglädje med pumpande 
hammondorgel – finns också en ep med livespår, 
”Vid liv”, att tillgå.

Jan-Erik Zandersson

Area: Offseason 
Traveller 
(Aleph) 

Darkstar
News From Nowhere 
(Warp) 

Mogwai
Les revenants 
(rock Action) 

Indians
somewhere Else 
(4AD) 

Det ska vara en oplacerbar skiva i år. 
Area är ännu en pseudonym bakom 
spakarna till ett technoskepp som 
stävar ut över genrehaven från Berlin 
och det är mer riktigt än man kan tänka 
sig vid lyssningen, för pojken Area 
lämnade Berlin för en tripp till Bolivia 
och Peru och åtminstone slagverk 
av sydamerikanskt slag kan skönjas. 
Annars är det här en sorts techno som 
växt upp, lämnat fädeneshouset och 
tagit sig vidare med den där nu alltid 
närvarande krautmekaniken och de 
psykedeliska anslagen när det inte blir 
ren, klassisk 303:a som pumpar och 
lockar till dansgolvet. 

En annan som växt upp och nästan 
över en natt blivit intressant är duon 
Darkstar, James Young och Aiden 
Whalley har på nya skivan släppt 
dubstep och annan ungdomlig men 
återvändsgrändselectro för att hälsa 
på där Town & Country eller Four Tet  
märkt ut revir, men med drömska över-
toner som om popen var utgiven av vårt 
eget inhemska Subliminal Sounds. 
Flytande, med en mer förankrad rytmik, 
som uppbådar både vuxenpoäng och 
hopp om fortsatt utveckling. 

Mogwai har gjort musiken till franska 
Canal+:s tv-serie som gått på SVT 
Play under namnet ”Gengångare”, 
baserad på Robin Campillos film från 
2004 om barn som vänder åter till sin 
hemstad i bergen, omedvetna om att 
de alla dött i en busskrasch. Borta är 
gitarrkaskaderna, nu ersatta av ett 
långt mer försiktigt anslag med syntar 
och piano som passar tv-seriens intrig  
och tempo, men egentligen inte ett så  
stort avsteg om man betänker bonus-
skivan till deras senaste studioalbum, 
den som innehåller den drygt tjugo 
minuter långa, sköna ”Music for 
a Forgotten Future (The Singing 
Mountain)”. Detta är ett soundtrack 
vars skönhet och skörhet är omedelbar 
och fullständigt tveklös. 

Avslutningsvis är det dags att 
konstatera att a) danskarna har gjort 
det igen och b) 4AD har gjort det igen. 
Indians är väl knappt torra bakom 
öronen, men det legendariska brittiska 
skivbolaget utger deras debutskiva 
på studs (deras och deras: det är ju 
köpenhamnaren Søren Løkke Juul som 
är Indians, även om han tagit hjälp). 
Och det är ett fynd i likhet med 4AD:s 
fingertoppskänsla när de fångade 
in Efterklang, skivan har litet ojämna 
kanter men som helhet får man se 
den som ett lågmält konstaterande av 
hur vackert livet kan te sig ibland, det 

minner delvis om just Efterklang men 
också landsmannen (eller numera,  
-männen) i Choir of Young Believers  
i sin klockspelsförsiktighet. Jag har  
redan hunnit höra dem live, boot-
legvägen, från konserten på Paradiso 
i Amsterdam och där visade de att 
intensiteten i levande livet var ännu 
högre, ännu vackrare, trots en fåtalig 
publik i Kleine Zaal (kanske 75), Bon 
Iver-känslan både finns där och inte. 
Kan man hoppas på turné i Sverige, 
eller i alla fall ett besök i Malmö?

Här är också definitivt platsen 
att nämna A Gilbert Play, svensk 
instrumentalmusik i den högre 
skolan, där vyerna passerar förbi 
i kortare resor än på självskrivna 
postrockalbum, där det blir till den 
spröda, melodiska progressiva 
musiken från sjuttiotalets mitt som 
t.ex. Barclay James Harvest eller 
Camel, men utan att det finns text 
eller sångare i närheten – kanske 
rent av spänstigare, som samtidens 
elektroniska och lågmält beskrivande 
grupper, fast utan strömmen, eller 
åtminstone den bara satt på en timer 
med osäker inställning. Envetet men 
inte upprepande, hela tiden med ett 
pockande intresse – och jag tycker 
de tre skivorna (den självbetitlade 
debuten från 2003, ”Slope” från 2005 
oc h ”Lay-by” från 2008) förefaller 
sorgligt bortglömd, av ädelmetall som 
de är, sobert spritsad ambient eller 
filmiskt beskrivande musik. 

Jan-Erik Zandersson
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Wayne Hancock / ride
(Bloodshot records)

Ride börjar med titlespåret och det är 
en riktigt rockabillyröjare för att vara 
Wayne Hancock. Resten av plattan är 
lite lugnare, men på några spår så öser 
han på lite mer än vanligt. I de lugnare 
countryspåren så påminner Hancock 
ganska mycket om 

Hank Williams, såväl i röst som i 
stuket på flera låtar. Det kan vara en 
ganska svår sak att påminna och då 
också jämföras med gamle Hank, men 
jag tycker att Hancock gör det bra. Det 
känns aldrig som något plagiat utan 
bara en liknelse som definitivt inte stör 
mig. Det är en bred platta med countryn 
i botten och en bra produktion där man 
lagt ståbasen tydligt i ljudbilden. Ibland, 
live, kan den försvinna och då speciellt i 
lite röjigare låtar, men den fällan har man 
dessbättre inte gått i på den här plattan. 
Man kan bara konstatera att Wayne 
Hancock har släppt ännu en bra platta.

Janne Falk

Action & Tension & space
s/t 
(Made in Haugesund) 

Kristoffer Lo
Anomie  
(Gigafon) 

Function
Incubation  
(OstGut Ton) 
 
(Constellation Tatsu) och 
Vendetta In Paradise 
(sicsic) 

Förleds icke av att en låttitel är ”Ira, 
Georgia and James” på Action & 
Tension & Spaces debut-lp, det här 
handlar inte om kopior av Yo La Tengo, 
men visst är det här en fortsättning 
på den stillsamma delen av den 
instrumentala postrocken, vare sig 
kanadensiskt svårmodig eller engelskt 
oväntat kommersiellt lyckad. Vi är  
i Norge, debut-lp:n från både etiketten 
Made in Haudgesund och från Per 
Steinar Lie, gitarr, och Ørjan Haaland, 
trummor (från The Low Frequency In 
Stereo bl.a.); Julius Lind, bas, finns 
med i bilden från The Gin & Tonic Youth  
och under Action & Tension & Space- 
namnet blir det 48 minuters uppvisning 
i explosioner av lugn och ro i en musik 
som är tät och rymlig på samma gång, 
hade det funnits någon topplista över 
norsk sångfrånvarande musik från 
förra året, hade den här dansat på 
knappnålens huvud, gång efter gång 
påminns man vid lyssningen om att det 
finns ett sväng, där under, som släpps 
fram, sparsmakat. Jim O’Rourke, Elbow  
(utan sång), Tortoise finns i minnet, 
men det här är en norsk trio som 
klarar sig på egen hand. En av årets 
överraskningar.

Vi håller oss i Norge en stund till, för 
Kristoffer Los konceptmässigt galna 
skiva är utan sin kontext både inbjud-
ande suggestiv och okonformistiskt 
åtråvärd. Om man läser på och förstår  
att han använder en tuba, en mycken-
het av effektpedaler och en stor bas - 
förstärkare blir det inte klarare, det här  
är mörk, vibrerande musik som jag 
kanske egentligen skulle skrivit om  
i min klassiska spalt, för samtidigt som  
det finns ett påtagligt släktskap med 
den mörka ambienten, kan skivan 
ligga väl i den samtida konstmusikens 
drånande dalar och bråddjup där 
stillestånd och kraft kombineras.  
En seriöst konstruktiv skiva.

Något helt annat är Functions 
debutskiva. Det här är en orient-
eringstävling i den moderna IDM- 
skogen, där några kontroller ligger 
i skrevor som ingen besökt sedan 
mitten av nittiotalet, medan andra 
ligger i en mer samtida dager. Om 
David Sumner från NYC lagt ut 
tävlingsbanan medvetet och därmed 
också 808-avslutningen som stod 
man vid randen av ett hav i stället för i 
en målfålla inför publik och funktionärer 
vill jag låta vara osagt, men den här 
historieskrivningen må kanske inte 
ta genren vidare, men tävlingens 
kontrollers upptäckande räcker gott, 

via stomp, stillhet och rena science 
fiction-filmäventyr.

Men förvirringen tilltar. Jag lyssnar 
på svenske Fluorescent Heights’ två 
färska kassetter och tror att något är 
fel. Det jag upplevt som smärtfylld, 
vacker ambient blir mer och mer svajig 
och brusande, som om tekniken bryter 
samman, en framtida Mad Max-man 
som hittar en kassettbandspelare med 
fel azimuthvinkel och trötta batterier, 
trycker på ”play”, rynkar pannan och 
har lo-fi-ljudet som ackompanjemang 
till kvällsbrasan i öknen när de kon- 
serverade bönorna värms. Henrik 
Stelzer använder en enkel kassettporta 
och ljudet blir där efter. Visst förväntar 
jag mig kristall klara toner i ödsligt 
vacker musik som denna, men när 
öronen ställt om sig blir det andra 
bilder som målas upp.  

Ignas Krunglevicius
Confessions 
(Mere)

Kjell samkopf
Burragorangian stones 
(Mere)

Två märkliga släpp på skivbolaget Mere. Först: Ignas 
Krunglevicius’ dvd ”Confessions” bygger på åtta 
bekännelser, antingen handskrivna eller på annat sätt 
dokumenterade av domstolen, utvalda är förbrytarnas 
känslomässiga beskrivningar av sina gärningar utan 
att vi får veta vad de är för brott som är begånget och 
Krunglevicius (född i Litauen 1979) lyckas alldeles 
för väl att göra dessa till närmast allmänmänskliga i 
detta format, eller fantastiskt störda, med suggestivt 
bultande musik under. Sedan: Fältinspelningar eller 
något närslutet från Australiens vildmarker upptar Kjell 
Samkopfs ”Burragorangian Stones”, ett ljudlandskap 
som ska hindra lyssnaren från att tappa intresset och 
börja läsa en tidning – vilket gör att det givetvis ingår 
en sorts tidning i utgåvan, text och bildsatt med intima 
kopplingar till ljudmaterialet. Eller inte. Det blir ett verk 
frånkopplat tiden. Högeligen fascinerande, båda två. 
Inte bara ute ur lådan, utan långt ifrån den. Norrmännen 
har förståndigt nog gett skivan pris, det förtjänar den.

Jan-Erik Zandersson

Johnossi / Transitions 
(Universal)

Med små enkla medel kan man göra storverk, Johnossi 
är ett ypperligt exempel på detta! Från början en 
duo, med gitarr och trummor som grund instrument, 
har man använt detta begränsade format till att tänja 
på gränserna för vad som är möjligt att göra. På 
detta fjärde album har man lånat in Martin Hederos 
(TSOOL) på keyboard och en stråksektion för att 
krydda anrättningen ytterligare. Grunden ligger på 
överstyrda, överlastade, distade akustiska gitarrer 
och tunga trumkomp, och sång som jobbar på att 
överrösta detta. Utan bra låtar och idéer hade det 
fallit ganska platt men man har en förmåga att tråckla 
fram fantastiskt bra låtar som känns fräscha och egna. 
Slutresultatet blir meditativt, atmosfäriskt och stort, i 
öppningsspåret Into The Wild snudd på bombastiskt! 
Singeln Gone Forever har redan börjat snurra på spel - 
listorna i radion och mitt tips på nästa singel är Every- 
where som har allt som krävs för att bli en riktig dun-
derhit! Men plattan har inga dåliga låtar utan känns 
komplett och fullständigt fantastiskt bra! Det känns 
på något sätt riktigt upplyftande att man år 2013 kan 
göra musik i en rocktradition som ändå känns fräsch, 
nyskapande och arenastort på samma gång! 

Tord Johnsson

Médéric Collignon & Le Jus de 
Bocse: À la recherche du roi 
Frippé (Just Looking)

När Robert Fripp nu dragit sig till - 
baka både från scen och studio för  
att försöka vinna mot det stora, 
vittförgrenande skivbolaget Universal 
och få ut sina (och andras) innestående 
pengar, få sin upphovsrätt erkänd och  
allmänt bli behandlad som en tänkande,  
kännande människa, söker vi oss 
både bakåt och återupplever allt vad 
King Crimson producerat under sin 
hoppande livstid, återutgivet i allt mer 
utmejslade ljudbilder tack vare bland 
andra Porcupine Trees Steven Wilson 
eller så blir det jazztrioversioner eller 
andra tolkningar, som när René Bosc 
gör ”21st Century Schizoid Man” till 
energisk kammarmusik (och han tar 
sig an Genesis, Yes och Emerson, 
Lake & Palmer, bl.a., med samma goda 
mod!). T.o.m. gamle Yes-gitarristen 
Steve Howe åker runt och spelar en 
blandning av åldermannajazz och  
Yes i trioform med gitarr, trummor  
och hammondorgel. 

Och just tolkningar av den 
progressiva, jazzmärkta musiken är det 
den franske jazztrumpetaren Médéric 
Collignon ger oss på sin hyllningsskiva 
till King Crimson i allmänhet och 
Robert Fripp i synnerhet.

Det här är utmärkt.
Så var det sagt. Collignon väljer  

stycken från nästan hela Crimsons 
levnad och han och hans jukebox-
band/lilla kammarensemble rister och 
skakar om förlagorna, det känns helt 
naturligt och Collignon, prisbelönt 
av Frankrikes jazzakademi och 
trumpet- och kornettutande sedan 
fyraårsåldern, vinner mig på knock-
out. Det blir sväng, rock, svett, hög 
intensitet hög, både när det morrar och 
ryter som när stillheten borde lägra sig. 

Undrar vad Robert Fripp tycker?

Jan-Erik Zandersson

Anderson, Bruford, Wakeman, 
Howe: Live At The N.E.C.  
(Gonzo) 

Corvus stone
s/t  
(Melodic revolution)

Cryptex
Good Morning, How Did you Live? 
(eget bolag) 

Cryptex
Live At The Bosuil 
(eget bolag)

Mot slutet av åttiotalet fortsatte 
svängdörrarna sätta det legendariska 
progressiva rockbandet Yes i med - 
lemsmässigt olika kostymer, mestadels  
under Chris Squires ledning. När så 
fyra gamla bandmedlemmar planerade 
ny skiva utan Squire fanns det olika 
namnalternativ, av rättighetsskäl, 
till Yes att använda (t.ex. ”No” – 
kreativiteten visste inga gränser…), 
men till slut fastnade man för att helt 
enkelt rada upp medlemmarnas 
efternamn. Fullängdaren som kom 
1989 var bitvis ett steg tillbaka till 
de progressiva tagen efter den väl 
kommersiella ”90120” och hiten 
”Owner Of A Lonely Heart”, och inte 
minst liveskivan från 1993 (cd och 
sedermera dvd) smälte samman 
det nya materialet med starka, fågel 
fenix-födda versioner av sjuttiotalets 
kraftfulla Yes-epos. Nu har det kommit 
en dubbel-cd till från turnén (och i en 
lyxigare utgåva än den jag erhållit även 
med en dvd), vad jag förstår, inspelad 
av BBC och med kraftfulla versioner 
av låtarna, en Bill Bruford i högform 
bakom sina många elektroniska 
trummor och Chris Squire ersatt av  
Tony Levin, alla verkar vilja torka bort  
det åttiotalsljud den parallella, 
”officiella” utgåvan av Yes nyttjat, där 
Geoff Downes’ gör det hela så slickt 
och idag hopplöst daterat, kanske  
kan man se slutet av åttio-/början av  
nittiotalet som brytpunkten, då 
originalmedlemmarna började förstå 
vilket arv man bar på, hur ”Close To 
The Edge” och andra stycken kunde bli 
ännu styggare?

Corvus Stones debut-cd är ett 
fascinerande exempel på att internet 
och sociala medier ibland fungerar 
som kontaktskapare och inte bara en 
egoistisk exponeringsyta, musiker från 
Finland, Sverige och USA samarbetade 
och resultatet blev denna första cd som  
spretar åt alla möjliga håll, från 
progressiv rock, världsmusik och 
ambient över till nästan renodlad pop, 
men med en märklig linje som håller 
ihop det, jag vet inte riktigt vad det är 
som gör att det här fungerar riktigt bra 
och gör att nästan åttio minuter musik 
hela tiden bibehåller mitt intresse, 
men det är av underordnad betydelse. 
Som sagt, fascinerande, både som 
samarbetsexperiment och ett exempel 
på progressiv rock som utmanar 
genom varje ton, varje not. 

Utmanande är också Cryptex’ debut 
”Good Morning, How Did You Live?” 
som är ännu ett exempel på en ny, 

progressiv rockgrupp som landar på 
fötterna med sin första cd och är fräcka 
nog att inte tveka ett endaste dugg, 
det är helgjutet, absolut inspirerat och 
med ett genrebändande som bara 
den som är säker på sin sak kan stå 
för. Söderköpings Pegasûs känns 
nästan som en referenspunkt, när det 
dyker upp en trio grabbar från Tyskland 
som knappt nått över tjugostrecket 
och som hunnit suga i sig så mycket 
inspiration från Canterbury och annan 
melodisk folkprog och samtidigt 
levererar något som de gjort till sitt 
eget. Litet av förklaringen ges på 
live-dvd:n inspelad i Holland, där 
samspeltheten och intensiteten är 
hög som ett tjugovåningshus, och 
jag hoppas jag är förlåten att jag 
inte upptäckt dem förrän nu (cd:n 
släpptes 2011). Köp.  

Jan-Erik Zandersson

Nick Cave
Push The sky Away
(Bad seed Ltd/Playground)

Nick Cave gör musik i den genren som  
min morfar kallade för: ”Kumm å hjälp  
mi å dö”, det var ungefär så han 
brukade kalla allt utom Bröderna 
Lindqvist, Leif ”Pepparn” Petterssons 
(om vilken det finns många historier 
såsom att han plöjde snabbare om han 
hällde sprit i hästen!), Kalle Jularbo, 
Roland Cedermark och – Jim Reeves! 
Morfar han gillade dragspelsmusik 
som gick i kaffejögatempo, ett tempo 
som varierade efter dagsform. Nog  
om min morfar nu. Jag har, i ärlighetens 
namn, inte ägnat Cave någon större  
uppmärksamhet på ett bra tag och  
tycker fortfarande att hans Grinder-
man-album var kassa och att Cave 
gått vilse. Men som bekant: ibland 
behöver man gå vilse för att hitta rätt. 
Och rätt har han hittat med Push the 
Sky Away. Istället för stormande komp 
och distade gitarrer har han gjort  
ett lågmält album som inte är långt 
efter mästerliga The Boatman’s Call.  
Det är inte så att Cave & Co håller på 
att spricka av galna infall direkt; det är  
försiktigt tassande gammaldags trum - 
komp, sparsamma pilbågsstråkar, 
subtilt gitarrkrafsande och en Cave 
sjungande med nikotinplåster på  
adamsäpplet om bland annat sjöjung- 
frur, Hannah Montana, Robert Johnson 
och – naturligtvis – sex och död. Det 
finns två Cave-personer: den ene blir  
onödigt pretentiös och envisas med  
att vilja framstå som potentiellt våld sam  
och kvalificerad för en liten sinnes-
undersökning, den andre sjunger 
nedtonat i en stängd klubb sent på  
natten. Det är den sistnämnda 
versionen vi får här och det är den jag 
uppskattar mest, även om jag som 
vanligt vidhåller att hans musik ibland 
skulle må bra av lite tjolahopp-tjolahej. 
Musiken är anpassad för en intimt 
rökig klubbmiljö, där kan den göra 
underverk. Higgs Boso Blues går  
i dessutom kaffejögatempo, den  
hade morfar gillat! 

Lars Yngve

Lloyd Cole & Hans-Joachim roedelius 
selected studies Vol. 1 
(Border)

Rattlesnakes-Lloyd-Kalle har bytt ut sina vackert 
vemodiga jingle-jangle gitarrer till förmån för ett 
samarbete med grundaren av krautrockande Cluster, 
och jodå, samarbetet innehåller såväl Nintendoljud 
som marsaktigt electro-kattajämmor. Detta är, om ni 
frågar mig – och det gör ni väl? – ett väldigt oväntat 
samarbete. Och ändå inte! Räck upp handen om ni 
har några synpunkter! Någon? Nähä. Alla vi Lloyd 
Cole-fans har mer eller mindre förträngt hans Plastic 
Wood (2001) som var ett aber av ambienta spår. 
Roedelius däremot tillhörde den lyssnarskara som 
var av en annan åsikt och blev enligt uppgifter så 
uppjagad över vad han fick höra att han i pur glädje 
remixade låtarna och därefter skickade över dem 
till en förvånad Cole, som i sin tur tydligen hjulade 
över parketten (eller kokte en kopp vattenskadat 
PG Tips, välj själva, men jag satsar ett pund på det 
sistnämnda) över dennes feedback. Själv förhåller 
jag mig inledningsvis lite avvaktande till detta och 
kliar mig i hårbotten eftersom jag inser att ingenting  
– eller åtminstone det mesta av det jag gillar med  
Cole – inte finns representerat här. Jag drar ut 
halslinningen på min polotröja, som plötsligt känns 
obekväm, och blåser ner lite luft. Det låter jämntjockt, 
sövande och enligt min mulitimeter är det svag 
puls i det utströmmande ljudet. En knappvridning 
hit, och en knappvridning dit, och än slank de in på 
fiket, vilket gör att mina ögonlock sakta rullas ner, 
på samma vis som motordrivna markiser gör i svagt 
solsken. Men i samma ögonblick som jag minns 
doften av varmkörd bilbana och lågström, så gnider, 
eller hur man ska säga, Fehrman F/O igång, en låt 
som skulle kunnat vara skriven och framförd av inga 
mindre än C3PO, R2D2 och med Chewbacca vid 
spakarna, och plötsligt levererar de en behövlig 
dos av elektroniskt sprittande pop, vilket gör att jag 
slipper örfila mig pigg. Det är bra. Riktigt bra till och 
med, och efterföljande Virgin L, med elektronisk 
shoppinggalleri-harpa, gör att jag plötsligt på allvar 
får kontakt med musiken. HIQ5 däremot låter – och 
känns – som en begynnande, kraftig huvudvärk med 
lite brus och flimmer, alternativt som om man slickar 
på en skiftnyckel, om ni lättare kan relatera till det, 
så, brrr, för just den, men bara den. Det kan mycket 
väl vara biverkningar efter all djupfryst hästlasagne, 
jag är inte säker och ska komma ihåg att fråga min 
husläkare vid nästa besök, men, jag sitter faktisk här 
och ser fram emot Selected studies vol. 2, är det 
farligt tro? EAM är lyssnande och hörande.

Lars Yngve
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The Delusionaires
Flooze Party
(Beaverama records)

Det finns många sätt att upptäcka nya 
band på. Det här gänget från Florida 
fick jag reda på genom deras basist 
Nadeem Khan som håller till på ett 
forum för gamla amerikanska bilar.  
För att göra historien kort så tipsade 
han mig om deras rykande nya platta. 
Kan även lägga till att Nadeem inte 
bara är bra på ståbas utan också är en 
händig man som bygger och renoverar 
bilar på ett fantastiskt sätt.

Plattan inleds med ett spår som  
mycket väl skulle kunna vara sound-
tracket till en hårdkokt deckare.  
Tänk dig en elak Gene Hackman  
med alkoholproblem så är bilden klar. 
Det finns flera bra

låtar i lite samma anda. Vad som ger  
dessa lite lugnare låtar sin elakhet är 
saxofonen som ibland skränar på så 
att Florida alligatorer tar till flykten. 
När de drar på så är det lite surf/Link 
Wray över det hela och det är inte det 
sämsta. Det är många som har gett 
sig på samma stuk men inte många 
som tagit med saxofon. De enda jag 
kommer på som haft lite liknande stuk  
är tidiga Robert Johnson & Punchdrunk,  
när de hade Otto Gryting på sax. Men 
det är tveksamt att The Delusionaires 
hört talas om RJ & P från Solna.

Hur som helst är mixen av saxofon, 
Link Wray, surf, sunkiga barer, alkohol 
doftande detektiver, Floridas träsk-
marker och riktig rock´n ŕoll en mycket 
lyckad historia. Bottoms up!

salma Gandhi: The Quest For  
Nonsense Never Ends 
(Transsubstans) 

Opus symbiosis: Nature’s Choir 
(eget bolag) 

Ved: spectra  
(Adrian/Psychic Malmö) 

Pat Mastelotto, legendarisk trummis 
i bl.a. King Crimson, gästar på en låt 
på Opus Symbiosis’ tredje skiva, men 
bliv icke lurad, det här är en samling 
jazzpop som är fjärran från sentida 
King Crimson-explosioner och i stället 
drar ut på sig, stillar sig och blir smått 
sublim, något som stundtals bryts av 
mixningen av sångerskans, Christine 
Stens, röst, men det blamerar inte 
värst, bitvis blir det jämförelser med 
den väg Moon Safari tagit. Popprogg 
med ett stänk jazz? Låt oss se det 
som ett annorlunda försök att tämja 
förväntningarna på den progressiva 
musiken och något fjärran 1972, 
denna finländska grupp vill jag följa, 
men först ska jag köpa deras förra 
skiva, en ep som lär vara närmare 
1972…Konsekvent, moi?

För att få bra ljud på en lp-sida ska 
man undvika att ha mer än femton 
minuter musik på den, luft mellan 
spåren och gör dem djupa, helst i en 

vinyl som väger 180 eller 200 gram. 
Veds nysläppta ”Spectra” är en dryg 
halvtimme lång, en kvart per lp-sida, 
och har i vanlig ordning ett särpräglat 
utseende men mycket av soundet 
känns tacksam nog igen, vi befinner 
oss djupt inne i Bo Hansson-land, fast 
med mer psykedelia likt deras Jean 
Dubuffet-konserter på Skissernas 
museum i Lund, med Ved-signum som 
bouzouki och gitarrklang som för evigt 
är förknippad med Psychic Malmö 
för mig, eller Steve Hillage, men nu är 
det litet tätare, litet tyngre, en stirrig 
klarinett känns ny, dna:t är kvar, men 
skruvar på sig, det krautaktiga svänget 
låter vänta på sig, men tyngd även 
där när det anländer. Det borde vara 
dags för fler att omnämna Ved i samma 
andetag som, inte bara inhemsk, utan 
även utländsk instrumentalmusik, vare 
sig det är Mountains eller Field Music.  

Jan-Erik Zandersson

Flowers Must Die: s/t  
(rev Vega/Kommun2) 

Kama Loka: s/t  
(Kommun2) 

När du kör i den där bilen i den där staden och får  
möjlighet att väja, betänk då hur Flowers Must  
Die reser sig som rondellen i mitten av cirkulations-
platsen. Det är tredje varvet runt och utsmyckningen 
i mitten är även denna gång av Danilo Stankovic, 
Sspåren i vägytan kommer från franska, tyska och 
törhända svenska fordon, där upp- och nedväxling 
skett mellan improviserad musik med fri form och 
malande, hypnotisk krautrockmekanik, den givna 
frågan är om man ska ge företräde när man ska in 
i eller lämna cirkulationsplatsen, vilket utrymme 
för tolkning av detta energiska spretande ska ha, 
avbrutet av partier som likt en handbromssladd 
ändrar riktningen, kraftfullt och definitivt. Och på 
ett annat plan är det Flowers Must Dies (Ash Ra 
Tempels andra skiva, ” Schwingungen”, och dess 
första spårs andra halva har gett bandet namnet och 
blir en del av artbestämningen) tredje lp, en dubbel 
denna gång, som griper tag i ett musikaliskt förnuft 
som säger att blygheten från Linköping är som 
bortblåst i Malmö. Häpnadsväckande bra, ett måste.

Från Tobias Petterssons skivbolag kommer också  
Kama Lokas debut-lp och bered dig på att bli still - 
samt psyched-out med skogstrevnad och ekorr-
svansmjuk halvfartspsykedelika i folkmusikalisk dräkt.  
Kama Loka? Så här säger William Quan Judge  
i Teosofins ocean: ”Begärets sfär, är den astrala 
region som genomtränger och omger jorden.  
Som lokalitet är den i och på och omkring jorden.  
Den sträcker sig till ett mätbart avstånd utanför 
jorden, men de vanliga lagar som gäller här gäller  
inte där, och dess invånare lever inte under samma 
rums- och tidsförhållanden som vi. Som tillstånd är  
kamaloka metafysiskt, relaterat till det astrala planet.  
Tillståndet kallas begärets sfär därför att det hör 
samman med den fjärde principen, och dess 
förhärskande energi är begär, tomt på och avskilt 
från intelligens.” Om detta på allvar inspirerat 
den dansk-svenska gruppen där de begivit sig till 
Koppom och skivbolaget Silences legendariska 
studio har jag ingen som helst uppfattning om, 
men den tassande urstarka och naturromantiska, 
sinnesvidgande musiken har en egen intelligens. 
Mjuk skogsprog som om inget alls händer utanför 
stugknuten, folkmusiken ligger i blodet liksom träden, 
gräset, stenarna och Kebnekajses sluttningar – och 
det här är efterhängset, framtidsminnen från en tid 
innan Norrmalmstorgsdramat, kapningar på Bulltofta 
och tvenne svenska vakttorn i Barsebäck. 

Salma Gandhi kunde hetat sammelsurium för det 
här är en mardröm, i alla fall om man som lyssnare  
ska försöka identifiera vad det här är, hur det låter 
– för det låter från, typ, liksom, överallt, influenserna 
står som det berömda ösregnet i backen, en bit pop 
där, begåvad jazz, ett oväntat tungt riff, progressivt 
är ofrånkomligt, men om man skjuter bort den delen 
av bekymren en smula och bara lyssnar, blir det 
omvälvande och hela tiden överraskande, begåvat 
särpräglat men ändock inte överlastat. Svensk 
musik har aldrig varit så bra som nu, aldrig utkommit 
med så mycket varierat gods som nu. Salma Gandhi 
är som ett instrumentalmusikhistoriens melodikryss  
på 45 varv. Illustration: Maciej Kalymon
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Kära Hjärtanes!

Jack-Åke

Kära Hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes.

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

/Villrådig och konfys.

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

Asså detta va typ semmsta spått låvet nånsin?
fösst va de kallt sattan så man knapt kunna va
ute sen jorde ja en dum graj såm mussan flippade
helt po så ja fick typ in draget ekonomiskt under stöd,
omm ni fattar?!?! De va så monga fimler ja skulle sett
men de ble de inget å me de å sen fick ja ente spela
spel hellor. JÄLA SKIT LIV!!!

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

Test-Fnisse Test-Fnisse analyserar.

Finnes det lifv i Mars, eller…?

Hvi hafver hvår i luften, flickor, hvar hafver ni eder? 
Så skola man skämtsamt kunna säga så här en 
bit in å det nya året. Efter öfversvämningshot och 
växthuseffekter så tycks hvi gå mot hvarmare tider 
hvad det hlider. Icke bara detta nya år utan för en lång 
tid framöfver. Man skola kanske taga simlektioner… 
Å andra sidan kunna hvi möjligthvis se fram emot en 
aningens mildare hvintrar som kunna tina en frusen 
själ. Därför hlängta undertecknad så förtvifvlat efter 
hvåren, med alla de små blommor och blader som 
hvisa sigh så gröna och sköna! Se, jag blifver så 
poetisk af bara tanken! Låtom safven stihga i hvåra 
hvintertärda kroppar och släppen in ljuset i hvåra 
dunkla själars frusna mörker, så kommen hvi alla 
att blomma ut så som den lilla tussilagon gören uti 
hväghrenen. Släpp fångarne loss det äro hvår!

Auf wienerschnitzel! 
Test-Fnisse

S. Kald

Konst IG

Att segla på en cykeleka säger intet  
om slutet på filmen du aldrig såg
klingan som klöv luften som skrek
sjöng sången om livet någon saknade
en annan vilsegången tanke utan  
hemvistsom vilken tanke som helst hade  
variti den lådan fanns bara det som du 
aldrig visste att hundens ben solade sig
i glansen av dess storhetsvansinne
letar månen efter skuggan av sitt forna
jag tappar tråden om igen, om igen
upprepar samma, samma dag kommer
aldrig åter vänder i dörren på tröskeln
till det liv du aldrig kom för dig att…

S. Kald

Mars månads horoskop av O. Rakel Grefve Fågelsparre

Vattumannen 20 jan – 18 feb.
Våren är på väg och vår heter som bekant spring på engelska, 
och det är just vad du behöver göra just nu, springa utav bara 
h-----e for att komma i form till Beach-2013. Du har tre månader 
på dig!

Fiskarna 19 feb – 20 mars.
Du lever fortfarande efter ditt motto ”simma lugnt”. Det är ingen 
konst i denna is-sörja som du traskar runt i. Lite sol tittar fram  
och tinar din frusna själ, men din kropp är fortfarande frostnupen. 
Chilla!

Väduren 21 mars – 19 april.
Den gamla geten lever med har börjat tycka att gräset är grönare 
på andra sidan. Förmodligen är det så också. Du har ju inte gjort 
någon människa glad på de senaste 14 åren. Vad sägs om en 
charmkurs? Nä, förresten, det vore att kasta pengarna i sjön!

Oxen 20 april – 20 maj.
Du har inte legat på latsidan i alla fall! Efter månader av hårt slit 
har du jobbat ihop så att du har lite mer än en månadslön över. 
Kan vara bra att ha till hands nu när bilen kommer att gå sönder, 
oljepannan lägger av och du får en vattenläcka i källaren!

Tvillingarna 21 maj – 20 juni.
Ditt tillfälliga dubbelseende kommer att lägga sig i det närmaste. 
Till en början kommer du att känn dig lite ensam, men du vänjer 
dig snabbt!

Kräftan 21 juni – 22 juli.
Vintern har tagit hårt på din mentala hälsa och först nu börjar du 
se en ljusning i mörkret. Vilken tur att Prozac och Cipramil finns!

Lejonet 23 juli – 22 augusti.
Nu när våren är på väg känner du för att ändra stil. En ny garderob 
hade väl inte varit fel, eller? Tyvärr finns den enda garderob du 
 har råd att inhandla endast på IKEA.

Jungfrun 23 augusti – 22 september.
Snygg, sexig och singel brukar du säga till folk, som du träffar på 
diverse chat-sidor på nätet, att du är. Tyvärr stämmer detta bara 
till en tredjedel men ge inte upp, det finns säkert någon där ute 
som både ser, hör och luktar tillräckligt illa, och som är tillräckligt 
desperat för att dejta dig. Ge inte upp!

Vågen 23 september – 22 oktober.
Efter att ha sprängt 100-vallen känner du att det är dags att 
ta itu med detta problem. Du köper ett gymkort och klippkort 
i hälsobutiken. Men på gymmet blir du svettig och trött, och 
hälsokosten gör dig hungrig. Du tar och väntar ett år till istället!

Skorpionen 23 oktober – 21 november.
Efter den senaste tiden av stingsligt humör från din sida har din 
partner bett dig att sticka. Om det är något du är bra på så är  
det just det. Glöm inte att varva aviga och räta maskor!

Skytten 22 november – 21 december.
Ditt gamla ryggskott kommer att göra sig påmint under den 
närmaste tiden. Det beror på din förmåga att alltid skjuta upp 
allting till morgondagen. Till slut kommer du att knäckas under 
all börda du skjuter framför dig och kommer att vara i stort 
behov av att ladda om!

Stenbocken 22 dec – 19 jan.
Hur kan det vara att du alltid lyckas med allt du företar dig?  
Ditt snille är större än vad din trångsynta omgivning kan begripa. 
Ja, det är inte lätt att vara DU bland alla dessa missunnsamma, 
ogina och illvilliga misslyckanden till människospillror!

Exakt hur bonnig är en bonnkatt? 
I mitt hushåll befinner sig just nu en så kallad 

bonnkatt. Katten ifråga är således icke någon 
renrasig raskatt utan går under den krypiska 
benämningen bonnkatt. Då jag i gårkväll hade en 
stund över nyttjade jag en ökänd fildelningstjänst 
för att tanka hem några stycken av den bonniga 
entertainern Eddie Meduza i syfte att utreda exakt hur 
bonnig katten ifråga var.

Resultat enligt följande:
Låt 1: Såssialdemokraterna, Katten ligger på en 

fluffig kudde i länsstolen och slickar tassarna. Klipper 
av och till med öronen vid refrängen. Katten gäspar 
käken ur led och ser fasligt uttråkad ut.

Låt 2: Mera Brännvin, Katten ligger fortfarande 
delvis kvar på kudden men bråkar nu avmätt med 
min strävhåriga tax Serenius. Ställer sig upp och 
stretchar genom kroppen. Försvinner i riktning mot 
kattlådan.

Låt 3: Sveriges Kompani. Katten står icke att finna. 
Spår efter katten påträffas i kattlådan. Städar upp 
kattlådan. Blir gravt illamående. Vomerar. Tar en 
whisky. Vaknar klockan 01.43. Experimentet avbryts.

Här skulle jag vilja avlämna en varning för 
audionomt oerfarna individer att befatta sig med 
musikstycken av denna musiker då själva librettot 
innehåller mer eller mindre samtliga av de i svenska 
språket ingående orden enklast kategoriserade 
under rubriken förargelseväckande. Hörselkåpor och 
skyddsglasögon är att rekommendera vid lyssning till 
Eddie Meduza.

Resultatet av ovanstående försök blev icke 
speciellt entydigt. Denna katt förföll icke vara mer 
bonnig än någon annan katt. Vidare testning kräves 
innan otvetydigt resultat kan registreras. Nästa steg 
är att med hjälp av bondkomik av typen Stefan och 
Krister fortsätta utvärdera kattens bonnighet. Nås 
inga resultat där tas silkesvantarna av och Åsa-Nisse 
VHS-erna åker fram.

Trefvlig helg förövrigt!
Grefve Pavlov-Fågelsparre

Historia 1:
Fyra kamrater träffades i en park i Peking. Den första suckade,  
den andra suckade, och den tredje suckade också.
Då säger den fjärde: Nej gubbar, nu får vi sluta prata politik.

Analys:
Huru kunna de hveta att det hvara politik de andra sucka öfver? 
Ingen konst! I den kinesiska diktaturen åro allt att betrakta så som 
politik. Äfven den minsta suck! Det kunna hju i och för sig hvara 
spektaklet öfver OS i år i Peking de sucka öfver. Detta är i och för 
sig också att betrakta som politik…

Historia 2:
En man ringer uppbragt till Polisen:
- Hjälp, det sitter en otäck gorilla i min björk!
- Jaha, då ska ni ringa till Kommunens Gorillajour.
- Finns det verkligen sådana? sa mannen.
- Javisst, svarade polisen.
Mannen ringde Gorillajouren.
- Holgersson, Kommunens gorillajour!
- Jo jag har en otäck gorilla i min björk!
- Inga problem, svarade Holgersson. Jag kommer direkt.
Tre minuter senare bromsar en liten skåpbil in framför mannens villa.
- Holgersson, sa mannen och tittade upp i björken:
- Ja det var en otäck gorilla minsann, jag hämtar mitt gorilla-kit i bilen.
Han återvänder med ett par handklovar, ett hagelgevär och en tax.
- Ja, sa Holgersson. Nu behöver jag lite hjälp från er.
- Jaha, med vad?
- Så här går det till: Jag klättrar upp i björken och skakar kraftigt 
på den. Gorillan ramlar då ner på marken och då rusar min 
gorillatränade tax fram och biter gorillan i snoppen, varvid gorillan 
för ner händerna om densamma.
- Det är då ni kommer in i bilden, fortsatte Holgersson. Det enda ni 
behöver göra då är att rusa fram och sätta på handklovarna. Enkelt!
- Men vad skall jag med geväret till då, frågade mannen ?
- Ja, svarade Holgersson, ibland händer det att jag ramlar ner först 
och då skjuter du hunden.

Analys:
På grund af utrymmesbrist hafver undertecknad ingen möjlighet att 
bedrifva analys å denna historiett!

Hväl bekomme önskar eder ödmjukaste tjänare 
Test - Fnisse
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