
�

GRATISTIDNING

Nr 10 mars 2007

Mikael Wiehe
Ella Carlsson
Jan Guillou
Regina Lund
David Waite
Totte
Tina Weymouth
krönikor
recensioner 
m.m.

Finns det liv i mars?



�

Vill ni komma i kontakt med redaktionen mejla till
redaktionen@nyaupplagan.se
eller ring: 0733-867666

Medverkande skribenter: Lars Yngve,  
Thomas Millroth, Graham Bowers, Tord Johnsson, 
Alexander Bing-Ohlsson, Jan Guillou,  
Madeleine Tunbjer, Nils-Ude, Per Arnesson, 
Jonas Jonasson, Joanna Swica, Gittan Jönsson, 
Regina Lund, Johan Kohnke, Tina Weymouth,  
Calle Hesslefors, Ella Carlsson, C P Charpentier, 
Mikael Håkansson Askaner, Fredrik Nilsson

Foto: Mark Goldsworthy, Calle Hesslefors,   
C P Charpentier, Hans Olof Utsi

Illustrationer: Benjamin Ahlman,
Madeleine Pyk, Mark Goldsworthy,  
Madeleine Tunbjer

Typografi: 9/11pt The Serif och The Mix av Lucas de 
Groot

Nya Upplagan använder Apple Computers och 
Zoegas ekologiskt odlade kaffe. 

Tryck: Bold/Sydsvenskan Tryck AB.
Upplaga: 20 000 

Chefredaktör och ansvarig utgivare  
Lars Yngve 
lars@nyaupplagan.se

Administrativt ansvarig 
Maria Yngve
maria@nyaupplagan.se

Form o foto
Mark Goldsworthy
mark@nyaupplagan.se

Nr 10 mars 2007

Kultur o musik
Thomas Millroth
thomas@nyaupplagan.se

Sport o musik
Graham Bowers
graham@nyaupplagan.se

Trädgård
Madeleine Tunbjer
mad@nyaupplagan.se

Skribent o inspiratör
Tord Johnsson
tord@nyaupplagan.se

mark 
goldsworthy

grafisk 
formgivning

fotografi

0708-223299

info@bopp.se

www.bopp.se



�

Tony Wilson, Manchester, Factory, The 
Hacienda och Joy Division. Är det någon som 
mot all förmodan inte känner igen namnen så 
lär de åtminstone göra det innan året är slut. 
Mästerfotografen Anton Corbijn är nämligen 
på gång med en långfilm om sångaren Ian 
Curtis liv, som baseras på Deborah Curtis bok 
Touching From A Distance. Och förutom filmen 
så planeras under året två dokumentärer, 
nya utgåvor av bandets samtliga album och 
dessutom en live-dvd.

När debutalbumet Unknown 
Pleasures kom 1979 var bandets 
sound helt nytt, i Simrishamn och 
övriga världen. Ian Curtis stämma 
var mörk och skrämmande så till 
den milda grad att jag, när jag 
för första gången fick höra Joy 
Division, bara vill gå in och lägga 
mig på golvet i duschen, krypa 

ihop i fosterställning och förvandlas till ett 
litet tumsugande barn. Det är kanske på sin 
plats att påpeka att Joy Division aldrig blev 
särskilt stora i Simrishamn.

Den 18:e maj 1980, dagen innan bandets 
första USA-turné och förmodade genombrott, 
hängde Ian sig hemma i sitt kök.

1986 var jag och min kompis Tord i 
London. Vi sprang runt inne på HMV och 
hyperventilerade över utbudet på skivor, 
ungefär på samma vis som Robin Williams gör 
i filmen En ryss i New York när han kommer in 
i ett varuhus och får se det gigantiska utbudet 
på kaffesorter. Hell, vi var ju liksom vana vid 
sortimentet på Hasses och Eldhs! 

Jag köpte videon Here are the young men 
för £19.99. Det var visserligen dyrt, men jag 
inbillade mig att den skulle vara värd varenda 
pence. Väl hemma tryckte jag in videon i min 
toppmatade VHS och var inte riktigt förberedd 
på att konfronteras med en liveupptagning 
som var så skakig att jag i ett desperat försök 
att stabilisera bilden, gick fram och tog tag 
i tv:n. Det hjälpte inte. Min mormors Super 
8-filmer framstod som rena mästerverken i 
jämförelse (I efterhand har jag omvärderat 
mormors filmer och inser att de har flera 
beröringspunkter med Corbijns korninga 
Depeche-videos). Ljudmässigt lät det som 
om de stod på en bullrig tunnelbanestation 
och spelade. Och jag är inte helt säker på att 
jag någonsin blivit helt återställd från detta 
omtumlande ögonblicket än.

Videon gjorde, som den listige läsaren säkert 
redan räknat ut, ett oerhört starkt intryck på 
mig. Ian Curtis bar som så ofta brun skjorta 
och rörde sig som om han blev angripen av 
en bisvärm. Here are the young men - om 

uttrycket tillåts - hänger med än idag och 
berör mig fortfarande på samma otäcka sätt 
som David Lynchs Eraserhead gör. Så £19.99 
var kanske trots allt inte speciellt dyrt ändå?

På tal om musik så fyller U2:s The Joshua Tree 
20 år i år.

Vad det har med detta att göra? Jo:
Strax efter det att vi promenerat ut från 

HMV med Joy Division-videon och fler skivor 
än vi egentligen hade råd, begav vi oss till 
Bayswater och gick in på Pizzaland. Ett sunkigt 
ställe med dammiga plastpalmer, men med 
goda pizzor till priser som tilltalade våra hårt 
ansträngda plånböcker.

Jag hade värsta hockeyfrisyren som Bono 
och Tord hade en fräckt spretande svart frisyr 
med vita slingor i. Vi hade mycket att uträtta 
i London, och var (enligt vårt sätt att se på 
saken) fräckast i hela världen.

När vi satt där som de pizzaslafsande 
turisterna vi var kom det in en genom dörren 
som fick Tord att tappa kniv och 
gaffel. The Edge, stod plötsligt 
där mitt i verkligheten och 
beställde pizza! Han berättade 
att de höll på att spela in ett nytt 
album som alla involverade var 
väldigt nöjda med. Året därpå 
kom The Joshua Tree. Frågan jag 
ofta ställt mig själv lyder som 
följer: Undrar om skivan hade blivit lika bra 
om han nu inte hade haft turen av att få ett 
inspirerande möte med mig och Tord?

Senare på kvällen begav vi oss till det 
klassiska stället 100 club på Oxford Street. 
Innan vi släpptes ned i den ljusskygga 
källarlokalen blev vi visiterade. The Stingrays 
stod på scenen och alla stammisar hade 
samma ohyggligt kusliga frisyrer som den 
elake pingvinen i Wallace and Gromit.

Det var definitivt inget ställe man besökte 
iklädd en hemmastickad Musse Pigg-tröja, 
ja, det vill säga om man nu skulle försöka att 
verka intressant och kanske till och med rent 
av imponera på folk.

Vi imponerade inte på någon utan stod 
förskrämda i en hörna med uppspärrade ögon 
och studerade punkarnas beteende.

The Stingrays, kan mycket väl vara det 
sämsta band vi hört, någonsin. Det var 
sannerligen en lyckad dag. Så på det viset kan 
man ju tycka att det var värt att tvingas betala 
ett rövarpris på £25 för att först bli visiterad 
och därefter få se och höra det sämsta man 
någonsin hört.  

Lars Yngve
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Åsa Sandell är en 
bra boxare. Även 
om hon fick en 
gammal slagpåse till 

motståndare häromsistens.
Bilden av henne glimmar förbi snabbt som en lyckad diktstrof. Med flätorna på 

skaft forcerar hon motståndarens gard i en perfekt slagkombination. På snabba fötter, 
som är beredda på nästa steg åt sidan.

Jag läste om hennes nya liv som proffs i USA. Om träningen på det legendariska 
gymmet Gleason´s  i New York. Bilderna luktar svett och läder mot hud. Det ekar av 
hopprepande fötter och smattret mot päronbollen. Jag känner igen allt utan att ens 
ha varit i närheten. Det är doftande ingredienser i en av de stora samtidssagorna, den 
som handlar om att bli någon annan. Att kasta skalet och träda fram inför sig själv. 
Ungefär som en boxare som kränger av sig rocken. Det finns en scen i filmen om 
James Braddock, Cinderella Man, där föredettingen kliver in i ringen i ett lånat, nött 
plagg med någon annans namn på ryggen. Kanske handlar det om att verkligen bli 
den man är. Och det är ju som bekant alltid någon annan än den nuna man möter om 
morgnarna i badrumsspegeln – eller den figur som de andras blickar ser. 

Åsa Sandell har bytt om. Hon har förvandlats från litteraturvetare och 
kulturredaktör på Helsingborgs Dagblad. Men sitt namn har hon behållit, annars är 
det vanligt med alias för att bekräfta rollbytet. Fast det är klart, Åsa är numera Asa i de 
internationella kretsar hon rör sig.

Men varför gör hon så här?
Det handlar om en saga som funnits som en våt dröm i 1900-talets Europa. 

Detektivromaner, film noir, professionella boxare och jazzmusiker har bjudit på 
drömstoff. Tänk att bli sådan, att vara en annan, släppa fram nya sidor hos sig själv. 
Jag tror det handlar om att vara trött på att vara stöpt i en form, att låta bara en 
enda kultur forma en. Att en kultur = ett enda jag. Vara sig själv skulle i så fall betyda 
att man bytte till en massa olika roller, kulturer, personligheter. Utan att känna sig 
personlighetskluven. Bara rikare. På ett sätt till och med mer äkta, vad det nu är…

Åsa Sandell hade en kollega i början av förra seklet, Arthur Cravan, som var redaktör 
för den litterära tidskriften Maintenant – och boxare. Han hade börjat sitt liv som 
den engelske medelklassynglingen Fabian Lloyd, men bytte namn för att leva bland 
bohemer och pugilister i Paris. Som kulturredaktör delade han ut rappa snytingar 
åt tidens avantgardister. Sedan må de ha varit hur goda vänner som helst. Hans 
träffande, obarmhärtiga omdömen stod precisa och täta som Åsa Sandells blonda 
flätor!

Vid ett tillfälle samlade några vänner ihop ett gäng för att ge honom en omgång 
som svar på tal. De måste vara många för han var en stor karl, över två meter i 
strumplästen.

Som diktare brukade Cravan kallas ”Poeten med världens kortaste hår”. Övermodigt 
kunde han skriva: ”Jag levde i en epok, då jag ibland/i min yra tyckte att ingen var min 
like”.

Världskriget tvingade honom ut i ett kringflackande liv, men han fortsatte försörja 
sig som professionell tungviktsboxare. 1916 mötte han en av sina kompisar från Paris 
kaféer, den svarte världsmästaren Jack Johnson, en annan världsvagabond, jagad 
på flykten av rasismen i USA.  Matchen gick i Barcelona. Cravan blev förstås snabbt 
expedierad redan i första ronden. Men ändå. Sagan berodde inte på korta segrar. 
Arthur Cravan hade blivit någon helt annan än den brittiske medelklassynglingen 
Fabian Lloyd. Det var det viktiga.

Samma med Åsa Sandell. Hon har inte vunnit alla sina matcher, men levererade 
finfin fight mot den regerande världsmästaren Leila Ali. Då kunde hon ha blivit den 
otippade outsidern som likt James Braddock besegrade alla. Inte bara motståndaren... 
Också bilden av sig själv! Men det spelar egentligen ingen roll. Kulturredaktören har 
bytt rock med den smidiga supermellanviktaren, 185 cm, 75 kg muskler. 

Poesin skrivs av nävarnas synkronisering med fötterna. Intelligensen blixtrar i 
oväntade växlingar mellan attack och undanglidande. Hennes boxning är poetiskt 
gnistrande. 

Det är en konst som bekräftas av rörligheten i ringen och plågorna på Gleason´s.
För ett slags konst är det, denna ombytta roll. Ett slag mot den invanda identitetens 

mellangärde.

Det är många konstarters utövare som bytt namn. Och den nya rollen har gett dem 
chansen att kasta sig ut i avgörande estetiska äventyr. 

Cravan är kanske mest drastisk. Han försvann hemlighetsfullt i en liten båt 1918 rakt 
ut i Mexikanska Golfen. 

Det är direktheten som talar ur förvandlingen. Jag menar, om en kulturredaktör 
slipar på språket, vänder och vrider en artikel, så kan en boxare inte gå och grubbla på 
sina slag. Har man väl tagit steget fullt ut gäller det att befinna sig mitt i sin roll hela 
tiden. Det finns ingen betänketid. En nävkämpe som beter sig så får genast på skallen. 
Den utmaningen och faran gäller ju också annan konst.

Det finns många sätt att ge sig av ut i Mexikanska Golfen eller boxningsringen. Tag 
dig ett alias och ingen mer än du själv kan hjälpa dig. 

Nu de senaste dagarna har jag tänkt mycket på gitarristen Maria Eriksson. Hon 
har bytt om till Santa Maria, och då måste hon släppa det invanda, prövade, säkra 
i hennes andra band The Concretes och Heikki. Som Santa Maria modellerar hon 
en experimentladdad, melodiförfriskad, klangberusad musik från popens, rockens, 
jazzens djupaste garderober. Varje låt är ett hav att kasta sig ut i. Och hon är djärv, 
räds varken en svajande, sjungande såg eller maffiga madrasserade orkesterljud. 
Inget annat gäller än total närvaro. Som boxarens fotparad undan en forcerande 
motståndare. En sekunds oskärpa och hon ligger på canvasen! Inga konventioner 
hjälper, överenskommelser är som trampminor. Santa Maria balanserar briljant på 
den slaka linan, vibrerande av rytm och med en intensitet sprungen ur musikens 
elementära fysiska upphetsning. 

Santa Maria, det är ju heliga Maria Guds moder! Namnet äger en viss oundviklighet. 
Det finns också andra gudomligheter på den kompromisslösa konstens himmel. 
Guds Söner till exempel. Kent Tankred och Leif Elggren träder fram med hypnotiska 
ljud eller gör kort och gott under med kroppar spända som i extas. Ögonblicklig 
närvaro, så att det nästan gör ont att titta på dem. Också här gäller ju en koncentration 
framkallad av namnets högtidlighet. Guds Söner. Sons of God. En olämplig blinkning 
och illusionen rasar. 

Förresten. Guds Söner har redan existerat i flera år. Sent omsider uppenbarar sig 
Guds Moder Santa Maria. Sönerna först och efter längtans länge kommer så modern. 
Den gudomliga ordningen är outgrundlig.

Tack och lov. Förr sade man: Turn on. Jag säger: Byt om!

Mars var ju den första månaden i den romerska kalendern. Då allt 
började. Och den obotlige längtande optimisten vill känna våren komma, 
höra smältvattnet och se blomknoppar. Dessutom är månaden fylld av liv. Nio 
månader efter midsommardagarna. Se där. Även undertecknad är född i mars. 
Mars blir på så vis en röjare av hemligheter. Till skillnad från ruvande månader 
som januari och februari. Snåla. Jag är alltså själv liv i mars. Fast min mamma 
kunde ingen sång om denna månad, så då jag var liten brukade hon sjunga När 
lillan kom till jorden – och den visan handlar om månaden maj. Klart den är 
mindre tveksam än mars. Men jag tycker det krävs större mod, vision, längtan, 
utopi för att gilla mars. 

Om min mamma sjöng för mig om fel månad gjorde min moster i Göteborg 
djupare spår i mitt minne. Varje år i mitten av månaden kom ett paket till 
mig. Hon tog någon liten ask, där det legat teskedar, fyllde den med vått 
hushållspapper eller bomull, och fyllde den med pärlhyacinter och mimosa. Den 
doften var min födelsedag. Och mimosans sötgula lukt fyllde mina näsborrar och 
hela lägenheten. Blygt, nästan försiktigt följde den blå pärlhyacinten efter med 
sin sinnliga parfym. Då jag skriver detta stiger blandningen upp i mitt minnes 
näsborrar.

Finns liv i mars, jorå, då dofterna förenas och sinnena vaknar. Då tror jag att 
atavistiska minnen från ens egen konception dyker upp långt bak i hjärnan. Se där 
vad midsommarens par betyder för en tvekande vårmånad.

Kanske därför är mars månad den allra vackraste och mest lovande. Ingen har 
hunnit bli besviken ännu.
Thomas Millroth

Om bland annat 185 cm korta  
blonda flätor på Gleason´s Gym, N Y.
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Den enda brottslighet som någonsin kunde 
knytas till solidaritetsrörelsen för Palestina var den 
som utfördes av statens representant i rörelsen, 
infiltratören och IB-agenten Gunnar Ekberg. Nu, 30 
år senare, är den statliga Säkerhetskommissionen 
skoningslös i sin kritik. Något som dagens anarkistiska 
stenkastarvänster borde betänka: den aktivist som 
begår brott är antingen nyttig idiot eller statlig agent.

Gunnar Ekberg bombhotade vid två tillfällen 
flygplan, på direkt order från sina chefer inom 
underrättelsetjänsten, samt framställde vid ett tillfälle 
ett antisemitiskt flygblad. Terrorhandlingar och rasism 
är alltså helt i sin ordning för statliga säkerhetsorgan, 
eftersom sådan verksamhet gör det motiverat att 
telefonavlyssna mera och intensifiera övervakning och 
registrering av sådana medborgare som exempelvis 
kritiserar napalmbombning av fattiga länder.

En enklare metod än att själv begå brott är förstås 
att hitta på. Med den metoden utvecklade statens 
man Gunnar Ekberg avsevärd flit. När riksdagens 
försvarsutskott mitt under brinnande IB-affär 1974 ville 
bevisa hur god och nyttig Ekbergs verksamhet varit lät 
man offentliggöra 38 smakprov på hans rapportering. 
Där fanns allt från Palestinagruppernas planer på att 

spränga broarna över Göta älv i Göteborg till väpnade 
attacker på judiska institutioner i Sverige. Eftersom de 
flesta medier återgav dessa påhitt på fullt allvar fick 
Palestinagrupperna det förstås hett om öronen.

Nu i Säkerhetskommissionens rapport återges en 
del av denna häpnadsväckande rapportering så att 
man allvarligt måste fråga sig inte bara hur det stod 
till i huvudet på somliga ledamöter av riksdagens 
försvarsutskott utan än mer hos rikets säkerhetstjänst.

Ty rent fenomenal i sin absurditet är exempelvis 
Ekbergs rapport om hur författaren Staffan Beckman 
och jag själv skulle ha suttit på krogen och kommit 
på den briljanta idén att Palestinagrupperna skulle 
upprätta ett gemensamt kommando med Nordiska 
rikspartiets Assar Oredsson, och hur vi vid hans 
sommarställe Björnidet skulle träna en gemensam 
nazi/vänsterstyrka för att slå till mot ett judiskt 
barnhem. Säpo tog detta spritt språngande påhitt på så 
stort allvar att man faktiskt spanade en halv sommar 
runt Björnidet för att ta oss på bar gärning.

Skrattretande? Visst. Och så var det ju länge sedan 
och därför tycker säkert en del läsare att jag inte borde 
gnälla eller försöka göra mig märkvärdig.

Därför finns två saker att påminna om. För det första 
att den här typen av aldrig så galna rapporter blir kvar 
i arkiven för alltid. För det andra att det kan drabba 
vem som helst, eftersom lögn och fantasi är avgörande 
källmaterial.

Nyligen flög jag två gånger över USA. Det borde inte 
ha varit något problem.

Men USA har avskaffat begreppet transitpassagerare, 
även om ens plan bara mellanlandar för att tanka, som 
i mitt fall, måste man som alla andra gå ner genom 
passkontrollen. Där stoppades jag eftersom datorerna 
uppvisar ett stort antal träffar när mitt pass kollas. 
Snart befann jag mig i ett rum med ett trettiotal araber 
eller muslimer med sänkta huvuden. Där skulle vi 
förhöras en och en och besvara korkade  såväl som 
oförskämda frågor, vägas och mätas och fotograferas 
och lämna fingeravtryck.

Skam till sägandes trängde jag mig före i kön, 
eftersom jag annars hade kunnat bli kvar i flera dygn, 
hänvisade till att jag var vit och icke-muslim och kunde 
utvisas snabbt, i all synnerhet som min egen flight 
väntade. Jag varnades att inte försöka på nytt, ty nästa 
gång kanske man inte skulle lägga fingrarna emellan...

Det är Gunnar Ekbergs rapportering som finns 
där i datorerna och som utpekar mig som terrorist. 
Amerikanska, tyska eller brittiska säkerhetsmän 
har förstås ingen möjlighet att värdera materialet. 
Följaktligen ska jag ha ett litet helvete med 
passkontroller för resten av mitt liv.

Såvida inte den svenska staten skulle ha godheten 
att låta meddela sina allierade att dessa ekbergska 
uppgifter blivit värdelösa. Men på den punkten är jag 
inte särskilt optimistisk. 

Och till de skadeglada som tycker att detta är rätt åt 
mig vill jag säga: tänk om ni själv finns i dessa arkiv, 
ingenting säger ju att där ska finnas enbart sanna 
uppgifter. En liten namnförväxling räcker...

Amerikanerna ville väga och mäta mig
Jan Guillou

Bok Lukas Moodyson 
/ Apo kryp hos, 
Wahlström & 
Widstrand

Detta är en brusten 
bok. Det grekiska ordet 
apokryfos betyder 
gömd, oklar, dold. Och 
så kan upplägget av 
boken beskrivas. Det 
är ingen diktsamling 
i vanlig mening. 
Över de opaginerade 
sidorna löper en 
textmassa, som ibland 
splittras i vokaler, 
konsonanter, stavelser, 
delar faller ur. För att 
plötsligt samla sig i 
ett slag berättelser, 
korta betraktelser. 
Reflexioner och 
anekdoter till exempel 

kring Malmöligan, den poetgrupp han en gång var med i. 
Texterna brister och lämnar vassa kanter. Läsaren 

tröttnar inte på dessa långa associativa sjok, hon skär 
sig på skärvorna. Om det är privat eller inte kvittar. För 
visst kan mycket synas inåtvänt personligt (tror jag – hur 
skall jag veta det?). Som då tankarna bara löper, fiskar 
i minnenas damm och bara lyckas fånga saker knappt 
ens till hälften, ofta bara en diffus avglans, känslan av 
något man glömt, men som ändå är viktigt. I en recension 
liknades boken vid en medvetandets radio, en sån 
där gammal, som man rattade in de olika stationerna 
på. Röster, musik, fragment blandades, och man var 
fullt medveten om att bakom varje skärva doldes en 
kontinent. Så känns denna bok. Omöjlig att greppa.

Teman kommer och går. Om filmerna, om John 
F Kennedys yngre syster Rosemary, som dömdes 
mentalsjuk och gömdes undan. Samtiden, historien 
dyker oväntat upp, drabbande. Det finns inget tidsflöde, 
ingen handling, desto fler moras av bokstäver (och 
tvivel) att ta sig över. På ett sätt liknar den Moodysons 
senaste film Container. Ett slags tillstånd, reflekterande, 
söndrigt. Ett konstverk som speglar en kris – eller är en 
kris. En spegling av en omvärldens kris. På sätt och vis 
är det apokryfiska inte bara dessa bitvis hemlighetsfullt 
lockande texter men även undanstoppade tecken på en 
mer omfattande kris. 

Det är en sorts poetisk undergång. Om den skildras 
eller gestaltas vet jag inte.

Ett läsäventyr väntar i alla fall i den. För jag tycker det 
är ett mycket personligt och intressant misslyckande. 
Sådana fängslar. I motsats till alla hajpade snygga ytor.

Thomas Millroth
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Jag var för liten för att välja
allt för stor att stanna kvar

Min pappa sa
visa dom inte att du faller
visa inte att du är svag och på väg att gå 
av
visa dom ingenting
för då hugger dom
sticker dig i ryggen
tar din plats
för dom vill ha det du har
dom bara tar tar och tar
men allt det du har
kan dom inte hålla kvar
det kan dom aldrig få
därför måste dom slå
slå
slå
ner dig till marken

Men pappa jag vill vara med
jag vill också ge
jag vill också ge
jag vill också ge

Jag stod nykläckt
förväntansfull på livet
tog ingenting för givet
tog ingenting
fick ingenting

Ingen såg mig
ingen hörde vad jag sa
mitt språk var mitt då
jag såg allt 
jag stod på tå
jag ville nå ända in i värmen
ända in i alltings essens

Men jag kom ingenstans
jag kom ingenstans

Sa inget när jag gick sönder 
ingenting när jag gick av
sa ingenting när dom stack mig i ryggen
sa ingenting när domen föll
sa ingenting jag bara höll
för min egen mun och skrek
gömde mitt ansikte i smink
visade ingen jag var vek
sjöng en ljudlös sång
alla tårar kom
alla på en gång
mina tårars tysta sång

Ingen människa är illegal
Nu hugger dom precis som du sa pappa
dom tar min hud från mig
om och om igen
dom hånar mig och jagar mig
och kallar mig namn
jag aldrig visst fanns
jag har ingenstans
ingenstans
ingenstans

Pappa var är du
kom rädda mig nu
jag är så ensam
så utstött
så uttröttat rädd

Jag har ingen
ingen ingen
ingenstans i ingenmansland

Pappa håll min hand

 Jag är tre jag är fyra
jag är ett tusen år
jag är ung jag är gammal
jag är oläkta sår

hoppades
hoppades
få plats
i detta liv

nu tar jag ett kliv
nu tar jag ett kliv

jag hoppar rakt ner
i mitt liv
jag hoppar rakt ner

jag tar sats

nu 
nu

nu får jag plats

Nu får jag äntligen plats
och jag sa inte ett ord
innan jag dog
jag svär pappa inte ett ord
jag var tyst som en mus
högst upp i ett hus
ingen såg 
ingen vet det är min hemlighet

Ingen människa är illegal
men jag
jag hade inget val

Regina Lund

Christina Nilsson  0414-163 58  
christina.m.e.nilsson@nordea.se

Om det inte vore för det som släpps ut där bak skulle det vara mycket mer av frid 
och fröjd.

Decimetertjock hårdpackad oljematta på bördig jord är ett annat dilemma.
Det synligaste problemet är dock antalet döda, invalidiserade och skadade varje år, 

orsakat av hårdheten kombinerat med hastigheten.
Bilen har blivit det för stunden bekvämaste sättet att ta sig fram och tillbaka, hit 

och dit. Vädret är i bästa fall bilvänligt, men också föränderligt åt det förrädiska då 
snöflingor faller så både väg och åker förvandlas till ett enda vitt oskiljaktigt täcke. Ett 
annat orosmoment är när vinden piskar vägen med snö som förvandlas till is.

I den goa bilvärmen, som i förlängningen får glaciärerna att smälta, är vi inte alltid 
vid våra sinnens fulla bruk. I ögonvrån susar landskapets omväxlande form förbi 
genom sidorutorna. När första sånglärkan tränger igenom motorljudet kommer 
vårkänslan. Att följa första tofsvipan med ratten är inte lämpligt. För att inte tala om 
ögonens dragningskraft till ett böljande illgult rapsfält. Bara molnen går att använda 
en hel dags föreställningsfantasi åt. Sen har vi radion, cd-skivor, telefonen, tilltugg och 
medpassagerare. Simultanförmågan är inte alltid på samma väg som den som kör. 
Glöm tre-sekundersregeln för reaktionsförmågan. Det tar längre tid då vi befinner oss 
i ett eller flera störande moment under en resa. Finns det ingen statistik på hur stor 
del av en färd som en genomsnittlig bilförare är 100-procentigt närvarande?

Ett nytt störande fenomen är de där kamerorna som nyligen växt upp ur marken 
utmed vägen från Simrishamn och en bra bit på väg mot Malmö. Vi kan le vackert 
mot kameran då vi är observanta på att hastighetsmätaren stämmer överens med 
den siffra som talar om hur fort bilen får färdas. Någon vänder sig kanske om i hopp 
om att få se vad sjutton det var för hastighet på den senaste skylten. Med lite tur sker 
det så att det inte blir något synligt ansikte på fotot.

Även om viljan finns att inte köra för fort finns det en teoretisk risk att åka 
dit för fortkörning uppåt en åtta gånger mellan Simrishamn och Malmö, fast 
fartgränsen hållits under hela sträckan till 99 procent. De som skiter i de positiva 
anledningarna till begränsningen för hastigheten kan lära sig var bevakningen 
finns och systematiskt köra för fort och passligt bromsa in och hånle mot 
övervakningskameran.

Hur många håller reda på logiken i hastighetsbegränsningen till punkt och pricka? 
Vissa sträckor med avfart både till höger och vänster har 70, andra visar 90. Bybor vill 
gärna se 30-skyltar på hemmaplan där barn leker, hundar rastas och rullatorer tar sig 
över vägen, men i andras byar tar fartblindheten lätt över bakom ratten.

Välutrustade bilägare kan få hjälp av farthållare och GPS. Det finns varningssignaler 
som piper då bilen närmar sig en fartkamera. Likaså går det att få fram en ständig 
upplysning om vad det är för hastighet på den specifika sträckan. Fast då sitter man 
väl och glor på den lilla färddatorn hela resan och missar allt det naturligt vackra 
utanför.

Precis som i Stig Dagermans novell handlar det fortfarande om ”Att döda ett barn” 
då bilen far fram i en by samtidigt som ett litet oskyldigt liv rusar över vägen för 
att hämta socker hos grannen. Dessutom har vi under den gångna månaden fått 
den största bekräftelsen hittills på att även en tur till korvkiosken är en kugge till 
global uppvärmning och väderomslag. Att vi ser en klimatförändring är bekräftat. 
Hur många eniga experter om människans roll i det här behövs innan vi själva eller 
tillsammans ransonerar utsläppen tillräckligt, då de bevisligen påverkar miljön? 
Något pekar åt att en västerländsk livsstil är ohållbar i praktiken. Tar vi oss rätten att 
strunta i om vattennivån höjs medför det också skyldighet att hjälpa de miljontals 
strandsatta på vårt klot som inte kan bo kvar där de bor

Fullt enig blir inte vetenskap, även om det blir svårare att hitta klimatforskare som 
på vetenskaplig grund går i god för att allt är grönt för att köra på som vanligt.

Oavsett ekonomiskt anpassade gränsvärden och argument för utsläppsrätt 
står naturen där med sina naturliga värden för vad den pallar med. Is smälter då 
temperaturen passerar noll grader Celsius. Spelreglerna för fryspunkten är inte 
mycket att förhandla om. Att avläsa temperaturen med Fahrenheit hjälper inte.

Ska vi skynda oss eller forcera med en långsamt långsam långsamhet. Hinner vi 
med det, då vi vill komma fram så fort som möjligt? Och vad är det vi ska hinna fram 
till och lämna över till våra barnbarn? Och vad är en liten bil när det handlar om alla 
sorters utsläpp?

Varifrån kommer den egentliga orsaken till det vi står inför? Orsaken måste vara 
något som pågår, eftersom problemet växer. Kan vi då fortsätta med orsaken eller 
utsätta oss för mer orsak för att kunna göra något åt problemet?

Hur bråttom är det egentligen?
 

Mikael Håkansson Askaner

Hur bråttom är 
det egentligen?
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MacBook. 
Nya 13 tums kraft paket. 
Intel Core 2 Duo under 
huven, supertålig plast 
och 2,75 cm tunn. 
Unik kombination av 
prestanda och bärbarhet! 
Från 10.795:-

iPod. 
Världens hetaste 
prylar för musik, 
bilder, videoklipp och 
nu också spel! iPod, 
iPod nano (bilden) 
och iPod shuffl  e. 
Från 795:- 
(iPod shuffl  e)

MacBook Pro. 
Revolutionära, en tum tunna 
MacBook Pro. Nu i 15- och 
17-tumsmodeller med 
widescreenskärmar. Ofattbar 
prestanda och grafi k, med 
kraft en hos Intel Core 2 Duo. 
Kristallklara så att du knappt 
tror dina ögon. Inbyggd iSight-
kamera. Från 19.595:-

AppleCenter MacSupportBaltzarsgatan 18, Malmö. 040-660 16 40.
Mårtenstorget 6, Lund. 046-150 400.

Skärmen är datorn! 
Och vilka datorer sedan! 
17, 20 eller 24 tum. 
Inbyggd iSight-kamera. 
Från 9.695:-

iMac
Mera Mac. iMalmö. iLund.
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I DN läste jag; ’…den ursnygga, smala, 
spensliga moroten ”Sugarsnaks F1” ny för i 
år från  Weibulls..’ och jag tänkte att Einar 
nog sett oförstående ut om han hade hört 
det. Själv tyckte jag att omskrivningen 

svindlade lite lätt i ett korsdrag av Stockholm Fashion Weeks och en engelsk 
grönsakstävling organiserad av Royal Horticultural Society. Även om jag tagit 
flera steg på catwalken som ung, så känner jag mig idag mer hemma i Einars 
vardagsnära köksträdgård. Fast det är klart, mitt beslut står fast att förvandla dessa 
kvadratmeter till… Ja, till vad?

Skulle jag följa platsens berättelse så som jag beskrev i förra artikeln, så kunde 
man förädla den befintliga uppställningen i en gastronomisk odysse i form, färg, 
smak och doft. Vill man se ett fantastiskt exempel på det kan man åka några 
kilometer till Mandelmanns i Rörum. Det är alltid lika livgivande att komma 
dit och aktivera sin egen något bortrationaliserade sinnlighet. Fast eftersom 
jag är hopplöst initiativlös i smakens territorium så skulle jag aldrig kunna ta 
hand om avkastningen från en sådan trädgård. I min verkstad jobbar ögat och 
handen. Det får prägla min trädgård. Den andra faktorn i mitt liv är att jag känner 
mig överviktigt mättad på information. Jag läser två dagstidningar om dagen, 
lyssnar på P1, ser på TV:ns nyhetsprogram, kulturprogram, samhällsprogram 
och dokumentärer. Men jag följer inga serier för då dör jag. Jag utbildar mig i 
klimatfrågan samtidigt som jag måste härbärgera att storföretagens oanständiga 
rekordvinstrapporter inte alls relaterar till hotbilden, samtidigt som jag ska ta 
ställning till Britney Spears livskris i form av hennes nyrakade hår och de analyser 
som följer av det, samtidigt som… 

Men i min trädgård vill jag vara ifred och hämta ny kraft. Jag vill ha Zen och 
skönhet och vett och kloka tankar. En sak i taget.

På tredje plats, efter platsens berättelse och personernas, kommer platsens 
arkitektur, när jag tar ställning till en trädgårds utformning. Till att börja med 
har vi här en öppen vid och främst horisontell form utan vertikala inslag annat 
än i form av husen. Det finns ingen förtätad känsla mellan dem eftersom de 
ligger relativt utspridda. Husen, alltså boningshuset, grishuset och det gigantiska 
garaget är alla murade. Samtliga hus är nästan kvadratiska. Grishuset har ett 
pulpettak, garaget ett 10 gradigt sadeltak och boningshuset likaså, men 45 gradigt. 
Till min förtjusning har boningshuset inget takutsprång. Så även om taklutet 
inte stämmer kan jag ändå tänka fritt i ett spann mellan modern funktionalism 
och provencalsk landsort. Det gillar jag. I övrigt är känslan av luft det mest 
genomgripande arkitektoniska inslaget. Häri finns dock en nackdel. När man 
ser allt på en gång, både det omgivande kulturlandskapet och den egna platsen 
så händer två saker. Man känner sig liten och utsatt för väderlekens olika spratt 
i detta stora, samtidigt som själva trädgården upplevs som mindre än vad den 
är. I kinesisk trädgårds filosofi finns begreppet Kai-He som betyder öppna och 
stänga motsvarande renässansens Point de vue, blickpunkt/synvinkel. I japansk 
trädgårdskultur talar man om Shakkei, lånat landskap. Var för sig handlar det om 
en fördjupad insikt i hur man väcker nyfikenhet hos den som rör sig i trädgården 
samtidigt som man hjälper honom eller henne att rangordna informationen. Det 
handlar om grundprinciper i mänsklig perception, de processer som är involverade 
för att kunna tolka och förvandla sinnesintryck till meningsfull information. Det 
försöker jag förklara för mina kunder, där mannen i huset brukar vara den som 
är livrädd för att bli av med panoramat, samtidigt som man berättar att ingen i 
familjen gärna går ut och är i trädgården. Vi vill bli inbjudna på ett äventyr och 
vi vill inte veta allt samtidigt för då blir man lätt desorienterad. Det är en av de 
viktigaste utgångspunkterna när jag arbetar fram rumsligheten. Det jag tänker 
låna in utifrån är ”Svansjön” alias kvävefällan/våtmarken på baksidan, kyrktornet 
åt söder och lite dalgång åt Simrishamnshållet. Men sparsmakat, som syntes eller 
överraskning. Till rumsligheten har jag hjälp av de subtila terrasseringar som hela 
trädgården är uppbyggd av. Det är inga gigantiska nivåskillnader det rör sig om, 
men dock ytangivelser som skiljer sig i olika 40 cm nivåer där södra delen ligger 
högst och norra lägst. Här finns också skillnaden i torrast respektive fuktigast d v s 
en angivelse om de habitat som växtmaterialet behöver anpassas till. 

Som ni förstår så handlar artikelserien hur Einars trädgård ska förvandlas till min, 
egentligen om hur man kan arbeta och vad som är värt att tillvarata, när man ritar 
och gestaltar en trädgård. Nästa gång ska jag börja konkretisera vad jag kommit 
fram till. Men här och nu kan den uppmärksamme läsaren ana att det kommer att 
bli ett bokstavligt möte i en längsgående syd/nordlig axel, mellan lavendelstinn 
provencalsk vardagsromantik och modern Zen-balanserad estetik. Är det möjligt? 
Yes!

Einars trädgård forts.

Lena Lowén   0414-163 55
lena.loven@nordea.se

Maria Eriksson är mest känd som låtskrivare och gitarrist i The 
Concretes, men har nu solodebuterat under namnet Santa Maria, 
startat eget skivbolag och dessutom blivit en stolt moder till lilla 
Sonja. 

Påverkades musiken på ditt album tack vare att du var gravid, tror du?
- Nej kanske inte direkt musiken men sången däremot, jag fick ett sådant bra 

sångstöd av graviditeten och min röst blev mörkare än normalt. 
Hur hinner du med allt?
- Det är bara gasen i botten, men det är klart farten gör ju att man missar en del 

saker också, tyvärr. 
Ert skivbolag Licking Fingers verkar samlat alla svenska kommande 

storstjärnor!
- Vad kul att du tycker det. Vi är alla väldigt musikintresserade och ger bara ut 

musik som alla involverade gillar. 
Artisterna har trovärdighet, originalitet och egensinne.
- Just de sakerna du nämner värderar vi väldigt högt. Det ska vara genuint. På 

riktigt. Jag tror faktiskt att de håller på att vända och att riktiga band är på väg 
tillbaks igen.

Ni verkar ha en sådan cool och avspänd attityd till branschen?
- Jo det har vi nog, men det beror förmodligen på att vi aldrig räknat med att vi 

skulle skriva musik som väldigt många skulle börja tycka om. 
Hur tänkte du när du började skriva låtarna till albumet jämfört med hur 

du tänker när skriver till The Concretes?
- Inte något speciellt faktiskt, låtarna har kommit till under en tio års period, så 

det har varit en lång och utdragen process. Och jag har dessutom känt att dessa 
låtarna inte riktigt har passat in i The Concretes stil.

Vad säger du om jag påstår att det känns som en del av låtarna är 
influerade av dans?

- Hm... Det har jag aldrig tänkt på. Man skulle kanske göra en video till någon av 
dem med ett danstema, ungefär som Kate Bush gjorde till låten Running up that 
hill. 

I mars kommer The Concretes nya album, vad säger du om jag påstår att ni 
blir nästa stora svenska musikexport?

- Det är svårt att sia om. Vi har ju redan givits ut i Europa och USA och det är 
mycket som ska stämma om man ska slå igenom på bred front. Men vi har skaffat 
oss en publik så det ska bli spännande att se. 

Ni har kontrakt med brittiska EMI.
- Ja, men de signade nog oss mest som ett credband, jag tror inte att de har 

förväntat sig att vi ska förvandlas till en pengako. De ger ju ut en massa olika 
genrer och tyckte väl att vi var ett litet ovanligt band med ett eget sound.

Du har även ett skivbolag tillsammans med saxofonisten Mats Gustafsson.
-Ja, jag såg honom live på Ugglan för ett tag sedan. Det är en upplevelse att se 

honom live, han är oerhört fysisk när han spelar. Han får sin saxofon till att låta 
väldigt annorlunda.

Blir det solospelningar innan nya albumet med The Concretes släpps?
- Jag ska göra ett fåtal solospelningar och då ska jag ha lilla Sonja med mig. 

Lars Yngve

Ringormen
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Handlaren Ali tittar förvånat upp från det hörn 
i stora bazaaren där han suttit på sin pall sedan 
1960, invid hyllor med koppar och mässing. Vi lärde 
känna varandra under de sena tonåren men har 
inte träffats på tjugonio år. Ändå gick stövlarna som 
programmerade över regntunga gator och torg till den 
förvirrande labyrinten av kupoltäckta gränder, där 
fyratusen affärer och verkstäder trängs i larm och gul 
talgdank.

 Efter kyssarna frågar jag om vännerna, och får 
en litet vemodig avstämning som kunde vara en 
romaninledning.

 - Yossuf är död, Metin fick ont i huvudet och försvann 
för tio år sedan, och Sinan sitter hemma och är blind.

 Vi dricker segt kaffe, och när jag undrar hur affärerna 
går svarar han sorgset att de tre senaste åren varit usla. 
Att turisterna inte köper så mycket längre.

Innan jag återvände till den stad där jag tillbringat 
en del av min ungdom läste jag Nobelpristagaren 
Orhan Pamuks slösande rika hågkomster, där just 
hüzün - vemodet eller melankolin - löper som en 
tråd från svunnen kultur till kringränd modernitet 
i skärningen mellan Europa och Asien. Ty Istanbul 
är både stillestånd och utveckling - personifierar 
dessutom flera världar.

På sextiotalet hade staden knappt två miljoner 
invånare. Bilparken var urmodig, och slitenheten i 
gaturummet påfallande. Det fanns inga jeans och inga 
McDonald´s; och definitivt inga slöjor.

 Idag bor här kanske femton miljoner. Bilarna är 
anmärkningsvärt nya, slitenheten bitvis sanerad, 
jeansen nära nog obligatoriska. Den amerikanska 
pannbiffskedjans gyllene M pryder fasader som 
dåtidens kalligrafi, och mitt i det moderna fladdrar 
slöjor och huvuddukar. Det är både flera steg framåt 
och lika många tillbaka, och det sker samtidigt.

Att slöjan vinner terräng, och debatteras våldsamt, 
i det land vars författning gjort det sekulära - liksom 
avståndstagandet från det osmanska - till nationens 
bärande fundament är en motsägelse: ett vittnesbörd 
om den kluvenhet som skapar det vemod Pamuk ser 
som en del av stadens själ.

Det förflutna är hela tiden närvarande, märks kanske 
mest i en arkitektur mellan storslagna byggnader och 
gistna traditionella trähus som överlevt förödande 
bränder och grävskopor.

Parallellt triumferar det moderna - orienteringen 
mot väst som med Atatürk tvang sultan Mehmed VI 
på flykt 1922, etablerade republiken 1923, fördrev kalif 
Abdülmecid II 1924 och kröntes med införandet av det 

latinska alfabetet 1928. Följt av en räcka reformer bort 
från den religiösa stat, vars yttre manifestationer nu 
åter sveper fram. Jämsides med drömmen om EU.

 I dessa tvära kast mellan identiteter, värderingar, 
tradition, förlorat imperium, nationalism, fattighus, 
massutvandrad arbetskraft och framtidstro lever 
Istanbul sitt eget liv med solkig charm, båtar, 
spårvagnar, tehus, datorer och gälla böneutrop från 
tusen minareter. Och blir därmed en mötesplats för 
såväl gåtor som självklarheter.

Hågkomsterna, jämförelserna mellan då och nu, 
väller över mig och jag tänker på Pamuks skildring av 
de kvarter där vi bör ha sprungit ungefär samtidigt.

 Hans Istanbulbok heter för övrigt Hågkomsterna och 
staden - inte Minnen av en stad som Norstedts anger i 
den bitvis inkonsekventa översättningen från engelska.

Istanbul har i grunden bara förändrats kosmetiskt 
under de gångna fyrtio åren. Det är samma stämning, 
dofter, trängsel och kakofoni av ljud. Haci Bekir, 
Turkiets förnämste konfektmakare, säljer fortfarande 
de sötsaker man tillverkat sedan 1777, och stadsmuren 
förblir en nostalgisk ruin. Medan de två broarna över 
Bosporen, invigda 1973 och 1988, pekar på nya tider.

Utsikten från mitt rum på åttonde våningen är 
ögonbedövande.

Nere på gatan ligger Tingsrätten med en ständig 
ström av människor. I parken intill erbjuder skrivaren 
sina tjänster på reseskrivmaskin (!), och i blickfånget 
där bakom tronar Blå Moskén och Ayasofia. För att 
några hundra meter längre bort följas av Bosporen och 
Asiens upptakt. Färjor ilar över sundet i moln av svart 
rök, och om jag vrider huvudet kan jag skönja Gyllene 
Hornet och Galatabron - länken mellan gamla och nya 
Istanbul.

Masallah, fantastiskt! Eller ordagrant ”vilka 
under Gud har skapat”. För det är en himmelsk syn, 
ackompagnerad av vattenspätt anisbrännvin.

Istanbul var en gång huvudstad i det största rike 
mänskligheten skådat efter Rom. Vid Svarta Havets 
västkust börjar också det turkspråkiga bälte som 
via norra Iran, norra Afghanistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Kazakstan och Kirgisien, sträcker sig 
ända bort till kinesiska Sinkiang - och som dessutom 
skapar religiös och kulturell samhörighet under islams 
månskära.

  På detta tänker jag när snön plötsligt virvlar in och 
låter minareterna försvinna i ett vitt töcken.

Text o foto: C-J CHARPENTIER

Nedslag  i  Istanbul

Detta är numera möjligt 
på en hel del ställen. 
Mest känt är nog Domaine 
Rabiega, som tidigare var 
V&S utbildningsvingård 
i Provence. Den reste sig 

under den svenske vinmakaren Lars Torstenssons ledning från att ha varit en 
medioker ransk vigård till att anses vara klart bäst i trakten. Av för utomstående 
outgrundliga anledningar beslutade ledningen hastigt att den skulle säljas 2006 och 
efter en tid stod det klart att den kände österleningen, äppelodlaren och vinmannen 
Anders Åkesson köpt detta fina etablissemang ihop med sin familj. De har enligt sin 
hemsida redan gjort en fortsatt utveckling genom att tillföra ett hotell på gården. 
Det är väl inte det allra billigaste boendet men å andra sidan erbjuds man att bli 
med i deras vänförening, och för samma summa som medlemskapet kostar (600 
Euro) så får man hämta vin från gården samt bo där för ett bra rabatterat pris. Så ett 
av dagens tips är att om ni drar på detta håll så betala gott vin i förväg, så gör ni en 
bra affär.

 
Personligen har jag sedan 2 goda vänner i Falköping som köpt var sin 

vingård i Ungern, de finns än så länge inte på systemet men det kommer snart. 
Överhuvudtaget så skall ni alla hålla ögonen på Ungern, det är på gång en snabb 
kvalitetsstegring där som på många andra håll, men de har oerhörda traditioner 
med sig i bagaget så deras förutsättningar tror jag personligen är extra bra. Sedan 
vill jag ge ett tips till er med tonårsbarn, se till att bjud dem på lite puttunyos, när de 
får smak på detta goda håller de sig ifrån farligare och billigare sorter.

 Men den svenska vingård som jag för dagen verkligen vill slå ett slag för är det 

Enoteca som finns på gården Gärdstorp utanför Falköping. Ägarna här, Bo och 
Margareta Högberg har på sin gård skapat ett Enotec, alltså en liten italiensk 
vinstuga där man kan smaka på traktens vin. I detta sammanhang menas med 
traktens vin 4 av dem personligen hittade små italienska kvalitetsgårdar som 
man endast kan hitta här hos dem. De heter Tenuta Peter Sölva & Söhne I Alto-
Adige, Tenuta Novaia I Valpolicella, Cascina Bruciata i Barbaresco och La Bandina 
i Colli di Parma. Totalt har de 19 viner från dessa vingårdar, 15 röda, 2 vita och 2 
mousserande.

 
På en provning här för några dagar sedan bjöd familjen några vänner 

på en Valpolicella serie med en DOC, en ripasso, en normalamarone och en 
exklusivamarone. Mycket hög och fin kvalitet, som gör det värt med en lång omväg. 
Då det inte finns logi på gården så är det ordnat med smidiga kontakter med hotell 
och pensionat i närheten.

 
Denna affärside utvecklas hela tiden, och det går snart att via dem åka till Italien 

på intressanta resor. I framtiden kommer också ett koncept som liknar det som 
Dina vingårdar har där man via Enotecet får förmånliga erbjudanden att hämta 
vin själv på dessa vingårdar. Läs själva mer på deras hemsida www.gardstorp.se 
och var inte rädda för att ringa dem om ni är i närheten.

 
Tills lut vill jag bara som vanligt påminna om att oavsett läge så sitter det alltid 

bra med ett glas Zinfandel. För tillfället är det ekologiska Bonterra Zinfandel (nr 
22620) ett tips som har givit mig en hel rad positiva responser tillbaka. Sitt därför 
gärna lugnt och ägna er åt enskild kontemplationen tillsammans med en Bonterra 
denna vårvinter.

Besök på svenska vingårdar
Per Arnesson

Sultan Ahmet Camı, eller Blå Moskén, är fortfarande 
i bruk för dagliga bönestunder och högtider

Haliç, Gyllene Hornet, är en bosporisk 
vik mellan gamla och nya Istanbul. 
Härifrån går färjorna till Asien
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Peter Andersson  0414-16109
peter.l.andersson@nordea.se

Bäste läsare, nu pratar vi inte om månaden mars utan den röda planeten 
Mars! Ett ämne som är högaktuellt i dagens rymdforskarkretsar. 

Jag minns för några år sedan då jag gjorde mitt examensarbete på NASA i USA, 
som handlade just om Mars. Där på en anslagstavla fick jag se en liten utklippt 
tecknad serie som föreställde en hund med viftande svans och som satt och 
stirrade på en vattenkran. Bildtexten löd någonting i stil med: Bara tanken på att 
en liten vattendroppe ska droppa ur kranen kan få Fido att sitta som fastklistrad 
i flera timmar. Serien speglade oss forskare, för vi blir minst lika upphetsade 
som Fido, för minsta lilla vattendroppe. Men hur i hela friden kan lite vatten få 
oss mossiga rymdforskare att förvandlas till gläfsande och förväntansfulla små 
hundar?

På jorden finns det ju liv i extrema miljöer, så som i torra öknar, djupt ner i 
mörka grottor, flera tusen meter under havsytan, i kokande gejsrar och till och med 
i kallaste Arktis. Vissa av dessa miljöer påminner om dem som finns att finna på 
Mars. Men det som knyter samman allt liv på Jorden är vatten. Livet här behöver 
flytande vatten för att kunna överleva! 

Redan i mitten på sextiotalet fick vi se de första bilderna på Mars tagna från 
förbipasserade satelliter. Fram till dess var det fortfarande oklart om vad som 
egentligen fanns på Mars yta. Nu kunde forskarna snabbt konstatera att det 
varken existerade några civilisationer eller frodande skogar med liv i. Mars var 
snarare mera lik månen, med ett kargt och kraterliknande landskap. Men trots 
detta ”nederlag” hittade forskarna någonting som fick dem att börja hoppas igen; 
på några av bilderna kunde de nämligen se någonting som såg ut som uttorkade 
flodfåror. Det här väckte genast en debatt om huruvida Mars en gång i tiden 
hade haft ett mildare klimat där vatten kunde finnas i flytande form. För idag 
ligger nämligen medeltemperaturen på -50oC (~20oC vissa sommardagar!) och 
atmosfärstrycket är endast en procent av det tryck som vi har på jorden. Det här 
innebär att vatten på Mars antingen skulle frysa till is på ytan eller dunsta upp i 
atmosfären. 

Trots detta finns det fortfarande forskare som hoppas på att det eventuellt 
ska finnas fossil, eller rent av levande organismer under ytan på Mars där vatten 
fortfarande kan hålla sig flytande. Jag är en av dem som hoppas. I Antarktis har 
forskare hittat meteoriter som kommer från Mars, varav en av dem, ALH84001, är 
den mest omdiskuterade. I denna lilla himmelsten har forskarna nämligen hittat 
formationer som de tror är bildade av mikroorganismer. Det råder delade meningar 
om huruvida dessa formationer är bildade på Mars eller om det är mikrober på 
Jorden som har gjort dem, eller om det finns någon annan lösning (som inte 
innefattar liv). Men låt oss leka med tanken. Tänk om livet en gång startade på 

Mars, och när någon stor meteorit slog ner på Mars slungades delar av Mars yta ut 
i rymden för att en dag landa på Jorden. Livet spred sig hit och utvecklades till det 
liv som finns idag. Eller tvärtom, att livet startade här och spred sig vidare till Mars. 
Men, tänkt om vi hittar något spår av liv på Mars och upptäcker att de inte är släkt 
med livet här på Jorden! Det skulle således innebära att livet har uppstått på två 
ställen, och det kanske i sin tur betyder att liv har ganska lätt för att uppstå om rätt 
förutsättningar finns, så som t.ex. flytande vatten och de rätta byggstenarna. Tänkt 
om det i så fall kryllar av liv där ute, en klart svindlande tanke!

Idag kretsar tre operativa satelliter runt Mars samt att två robotar rullar 
omkring på ytan. Tillsammans har de samlat en rad bevis som pekar på att Mars en 
gång i tiden hade mängder med flytande vatten på ytan. Det senaste rönet tyder 
på att det idag, vid gynnsamma tillfällen, sipprar fram flytande vatten på Mars 
sluttningar. Och det är vid dessa tillfällen som jag förvandlas till den lilla hunden 
som lyckligt viftar på svansen. För dessa upptäckter ökar våra chanser för att hitta 
liv på Mars! 

Trots det flytande vattnet så tror vi inte att det finns liv på själva ytan av Mars. 
Det är inte bara det extrema klimatet som får oss att tro detta. Andra bidragande 
faktorer så som hög strålning och en mycket reaktiv miljö får partikelföreningar 
att brytas upp. Mars har ju inget skyddande magnetfält som jorden har, samt 
att atmosfären är mycket tunn. Det här innebär att strålning från solen och från 
kosmos kan penetrera ner till ytan och skada det eventuella livet som skulle kunna 
finnas där. Men vattnet som sipprar fram på sluttningarna vittnar om att det finns 
flytande vatten under ytan. Det här i kombination med termisk inre aktivitet skulle 
kunna skapa förhållanden där liv skulle kunna ha en chans att överleva. Tyvärr kan 
vi inte med hjälp av våra fantastiska satelliter eller robotar ta reda på om det finns 
liv under ytan på Mars idag. Förhoppningsvis kommer framtida missioner till Mars 
ge oss svaret på den ultimata frågan; Finns det liv på Mars?

Vid forskningsstationer i Utah och uppe i Kanadas Arktis, där förberedelser för 
kommande bemannade resor till Mars görs, försöker forskarna testa olika metoder 
för att hitta tecken på liv. De har bland annat kommit fram till att en människa är 
tusen gånger snabbare att utföra vissa specifika uppdrag för att hitta liv, än vad en 
av NASAs mest avancerade robot är. Jag har själv fått den äran att få deltaga i dessa 
Marssimuleringar och berättelser från dessa spännande äventyr kommer i nästa 
nummer av Nya Upplagan. 

Ella Carlsson, doktorand vid Institutet för rymdfysik i Kiruna

Finns det liv på Mars?

Foto; Hans Olof Utsi

En utorkad flodfara på Mars (ESA DLR FU Berlin G  Neukum)

En av NASAs robotar som rullar på Mars (NASA)
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mars månads horoskop
av O. Rakel
 

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-
07. 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!

Mitt under brinnande världskrig 
gick min barndomsvän Per till sjöss. Vid 
nyss fyllda 15 år hade han sökt och fått 
anställning som eldare ombord i ett 
ångfartyg, en svår arbetsuppgift för en i 
kroppsligt avseende outvecklad yngling. 
Många år och under långa arbetspass 
stod han framåtlutad framför koleldade 
ångpannor, som ständigt krävde 
mängder av kol för att hålla ångan uppe. 
Med åren togs de gamla koleldade ur drift 
och ersattes av moderna, dieseldrivna 
fartyg. Då blev han istället motorman, en 
sysselsättning som också var förlagd till 
fartygens maskinrum. Efter femtiofem år 
till sjöss mönstrade han av för gott och 
lämnade sjömanssyrket.

Under de många åren hade sett och 
upplevt mycket världen över, och inte 
minst som texten i visan lyder – haft 
kvinnor i varje hamn.  Ett uppvisat 
album intygar detta. Bilderna visar att 
festligheter ofta förekommit, både till 
lands och sjöss,  inte minst umgänget 
med kvinnor i skilda världsdelar. Han var 
han säkert i sin ungdom en uppskattad 
charmör.

Ett brunt, gammalt och skrynkligt 
kuvert ligger bredvid albumet. Det visar 
sig  innehålla fotografier av helt andra 
slag. De är från tyska koncentrationsläger 
och visar på ett avskyvärt sätt hur 
människor behandlades under andra 
världskriget. Alla framkallar minnen 
från den tiden, liksom tidningsartiklar 
och radioprogram tidigare har gjort. 
Ibland brister hans humör, påstår Per, 
när någon påstått att Förintelsen aldrig 
ägt rum. Med sina bilder påvisar han 

motsatsen. Fotografierna visar fångläger, 
där döda kroppar staplats i högar ovan på 
varandra.  Andra intygar hur avrättade 
fick hänga kvar i galgarnas snaror, allt 
medan uniformerade soldater umgicks 
med varandra strax intill. Fotografierna 
visar också hur döda kroppar slutligen 
blev placerade i förbränningsugnar.

På min fråga, hur bilderna kommit 
i hans besittning, berättar Per, att 
han strax efter världskrigets slut 
sammanträffade med en hamnarbetare 
i Gdynia i Polen. Denne längtade så efter 
apelsiner och undrade om Per möjligen 
hade några att ge honom. Per hade några 
i sin hytt. Han hämtade apelsinerna och 
som överlämnade till hamnarbetaren. 
Han blev glad över gåvan och som tack 
överlämnades ett antal fotografier från 
fånglägret Neuengame. Han påstod, att 
han själv suttit där som fånge. Hur han 
fick bilderna i sin besittning, berättade 
han däremot inte. De är alla talande bevis 
för den grymhet som människor fick 
uppleva i nazistiska fångläger. Polacken 
hade också en önskan och den var att 
fotografierna skulle överlämnas till 
någon inom den svenska pressen.

Per beslöt överlämna bilderna till 
redaktören Rune Moberg i tidningen 
Se, men eftersom lång tid hann förflyta 
innan han på nytt kom till svensk hamn, 
glömdes bildbevisen bort och blev 
liggande kvar i  det bruna kuvertet ibland 
hans övriga fotografier och därmed fick 
frågan bero.

Men Förintelsen har skett och den 
får aldrig glömmas bort;  är ständigt 
aktuell och för yngre generationer 
måste denna fråga ständigt erinras 
om. Förhoppningsvis kan denna 
artikel lämna någon information i den 
riktningen
Rune Skarvik

En sjöman berättar:

Några foton väcker 
minnen: Förintelsen

Rune Skarvik
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Crackdown 
(Xbox 360)

Allt du behöver för att känna dig som en riktig 
övermänniska är en Xbox 360, en handkontroll 
och Crackdown.

Crackdown är det senaste GTA-liknande 
sandlådespelet till Xbox 360. Det innebär att 
du kastas in i en digital omgivning, full av 
möjligheter till utforskning och förstörelse. Som 
spelare är det upp till dig att bestämma vad du 
vill göra och hur du vill genomföra det. Varför 
du gör det är inte så viktigt. Kanske är det därför 
som spelet har en story som är tunnare än luften 
på Mount Everest’s topp.

Pacific City hålls i ett järngrepp at tre stora 
kriminella organisationer och polisen är 
lamslagen av rädsla. Det behövs assistans från 
tyngre grabbar och det är här du får vara med 
och leka. Som klonad, övermänsklig superagent 
är det upp till dig att rensa bort slöddret från 

gatorna. Till din hjälp har du en genmodifierad kropp, vilket är spelets stora styrka och 
gör att Crackdown reser sig ur de grå spelmassorna.

Du har möjligheten förbättra agentens egenskaper inom olika områden efterhand 
som spelet fortlöper. I ett lagom tempo blir du starkare och smidigare, bättre på att 
hoppa, skjuta köra bil och så vidare. Så småningom kan du hoppa mellan hustaken likt 
Spider-Man och lyfta bilar så lätt att självaste Pippi Långstrump skulle bli grön utav 
avund. Det är helt enkelt så kul att springa runt och testa sina krafter att man nästan 
glömmer bort att man har ett jobb att utföra. Extra roligt är det dessutom att man kan 
ta sig an skurkarna tillsammans med en kompis via co-op över Xbox Live.

Kontrollen av agenter och fordon är mycket bra och att hoppa runt bland skyskrapor 
har nog aldrig fungerat bättre. Grafiskt sett har Crackdown en lite underlig, tecknad 
stil, som passar utmärkt till spelets upplägg. Explosionerna är feta, den detaljerade 
staden lever verkligen och man kan se hur långt som helst utan någon ”dimma” som 
stör. Svagheterna är att karaktärsdesignen inte är klockren, samt att uppdragen blir 
lite enformiga. Men vad gör det när man kan ställa sig och jonglera med bilar på 
öppen gata.
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Spel____________________________________________________________
Arthur and the 
Minimoys 
(PS2, PSP, PC)

Mannen bakom Nikita och Leon, Luc 
Besson, har gjort en film som blivit spel. Den 
här gången handlar det däremot inte om 
yrkesmördare utan om små trädgårdstroll.

Arthur and the Minimoys är baserat på 
film med samma namn och berättar sagan 
om pojken Arthur vars gamla mormor är på 
väg att vräkas från sitt kära hem. Vad som 
behövs är pengar och en skatt finns nedgrävd i 
trädgården. För att snoka rätt på den förvandlas 
Arthur till en Minimoy, ett penntrollsliknande 
väsen med högt hårfäste och yvigt hår.

Som spelare får du hålla reda på tre figurer 
samtidigt. Arthur, Selenia och Betameche har 
alla speciella egenskaper som kan komma till 
användning i olika situationer och du växlar 
mellan dem med en enkel knapptryckning. 
Arthur kan klättra, Selenia kan hugga ner olika 
hinder och Betameche kan pricka avlägsna 
mål med sitt projektilvapen. De två figurer du 

inte styr för tillfället följer efter dig och hjälper till så gott dom kan i väntan på att 
kontrolleras av dig.

På det hela taget är Arthur and the Minimoys ett ganska ordinärt licensspel, precis 
som Madagascar eller Ice Age 2. Alla pussel blir aningen enformiga och man måste 
ofta springa tillbaka till platser men redan klarat av för att trycka på knappar eller 
något liknande. Vad som däremot ger spelet en extra poäng är det audiovisuella. Det 
bjuds på trevlig ljussättning, fin modellering, stora omgivningar och mysig musik. 
Att man sedan tröttnar på karaktärernas engelska accent ruggigt snabbt är en annan 
femma.
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Tina Weymouth är en av rockens 
två coolaste kvinnliga basister (den 
andra  är naturligtvis Kim Gordon i 
Sonic Youth).
Vi frågade henne vad hon har för 
minnen av Sverige

Chris och jag tyckte det var UNDERBART 
när vi turnerade i Sverige med Talking 
Heads, för en massa år sedan. Vi 
träffade många trevliga och intressanta 
människor, och besökte vår goda vän 
Moki Cherry och hennes två barn, Eagle 
Eye och Neneh, vid den ombyggda 
skolbyggnaden nära Malmö där de 
har en konsertlokal. Vår ljudkille blev 
biten av ENORMA myggor medan han 
idkade naturstudier med sin flickvän i 
skogen, samtidigt som vi badade bastu 
i en bastu som eldades med kasserade 
trätoffeldelar från en trätoffelfabrik i 
närheten. Det närmste vi någonsin kom 
till att träffa ABBA var när Chris såg 
Björn och Benny i en livsmedelsaffär i 
Nassau, Bahamas; de undersökte olika 

frukter för att ta reda på vilka som var 
grapefrukter. Vi röstade på ABBA – som 
vi även röstade på Kraftwerk – när de 
nominerades till »Rock ’n’ Roll Hall of 
Fame«. Vi var väldigt besvikna, och 
skämdes ordentligt, när våra Hall of 
Fame-kollegor inte erkände det viktiga 
bidrag ABBA lämnat till musikhistorien. 
Vi skäms nästan lika mycket för det som 
för alla amerikaner som röstade på den 
president som med stöd av sina lakejer 
invaderat Irak – en president som 
dessutom vägrat underteckna Kyoto-
avtalet.

Detta påminner mig om en viss 
svensk artist som gjorde stora affischer 
av President Nixon, som satt och 
drack ur en kaffekopp som visade sig 
innehålla blod. Nixon hade en droppe 
blod som rann ner från munnen, och 
han sa något i stil med ”Ahh, vilket gott 
******”.
Tina Weymouth 6 feb 2007

Satt på ett konditori i Simrishamn och blickade ut över torget och fastnade med 
blicken och funderade kring telefonkiosken som står centralt placerad vid sidan om 
Marianne. Det var ett bra tag sedan jag såg någon använda en telefonkiosk, de flesta 
har ju mobiltelefoner numera - plötsligt fick jag för mig att telefonkioskerna levde på 
övertid. När jag var en liden pågablära var det ett nöje att lyfta på gallret på golvet 
inne i telefonkiosker för där kunde man, om man hade tur, hitta en och annan peng 
som man kunde köpa gottis för. Jag funderade vidare på hur mycket en  telefonkiosk 
egentligen kan inbringa i myntpengar varje månad, jag beslöt mig därför att kolla 
upp för hur mycket det rings för i telefonkioskerna i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och 
Ystad varje månad. Jag ringde upp Telia, förklarade mitt ärende och kopplades, som 
brukligt, än hit och än dit tills jag slutligen fick prata med en vänlig man som kunde 
hjälpa mig - men ändå inte. Det visade sig nämligen att de inte lämnade ut den typen 
av information, det var sekretess på sådana uppgifter. Men så mycket kunde han i 
alla fall avslöja som att telefonhytterna gick med vinst, om de inte gjort detta hade 
de forslats bort. Tryck på 1:an om du vill läsa artikeln en gång till, tryck på 2:an om du 
vill tala med någon på bilden, tryck på 3:an om du har en telefonlur och bara vill luras 
med någon.
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Nya Upplagan 
presenterar en akustisk 
afton med legendariska  

Anders F Rönnblom band  
på Ystads konstmuseum 
den 4:e april kl 20.00.
Anders F Rönnblom är aktuell med 
den nya plattan Underground vol I .
Biljetter bokas på 0733-867666 
biljettpris: 125 kr. 
Begränsat antal biljetter, först till kvarn
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Solidaritet och engagemang
- Det skulle det vara intressant att få rätt uppgifter 
på hur många pengar vi skänkt. En del av pengarna 
har kommit väl till användning och en del av 
pengarna kanske inte har använts till det som de var 
ämnade för, säger Mikael med ett leende.

Vi träffas i Mikaels skrivarlya bland diverse 
klaviatur, gitarrer och snyggt staplade kartonger, där 
han komponerat många av sina klassiska låtar. Han 
har nyss också inlett arbetet med att skriva nya låtar 
till sitt kommande album, han läser en bok om al-
Qaida, och som om det inte vore tillräckligt så håller 
han på med att lyssna igenom allt han gjort, för att så 
småningom sammanställa en box med både kända 
låtar och sådana ingen hört förut. 

Han säger sig arbeta organiserat och strukturerat:
-  Jag jobbar i A4-block. Jag skriver ned alla texter 

och ackord och sparar dem i blocken, och varje 
gång jag gjort en skiva, sammanfattar jag det som 
inte användes i ett slags sammanfattningsblock. 
Låttitlarna samlar jag i pärmar. Jag måste ha ordning 
och reda runt mig, annars fungerar det inte. Jag har 
alltid strävat efter att förbättra oavsett om det nu 
gäller att placera disk i diskmaskinen eller att kämpa 
mot orättvisor i ett afrikansk land. Jag har dessutom 
uppnått en ålder där man inte har råd med att slösa 
bort sin tid. Man hinner med mycket mer om man är 
koncentrerad och fokuserad. Men man måste även 
vara öppen för nya intryck. Genom att organisera 
så har jag en förhoppning om att få ännu mer tid 
tillsammans med min familj genom att kunna jobba 
80% och vara med familjen de övriga 20% istället för 
att jobba 100%. 

Har du skrivit någon låt som du spontant känner 
att du inte längre kan stå för?

- Nej, faktiskt inte. Däremot har jag skrivit en del 
låtar som kanske inte känns så aktuella som till 
exempel Stoppa matchen, den skulle kännas lite 
underlig att framföra nu trettiotvå år efter matchen. 
Men jag gillar den fortfarande i originalutförandet. Jag 
har lyssnat igenom hela Hoola-perioden och låtarna 
håller på något märkligt sätt fortfarande. Det enda jag 
kan känna mig lite tveksam till när jag bläddrar bland 
gamla urklipp är att allt vi sa och gjorde skulle vara VI, 
och att en del av sakerna kan känns lite väl fotriktiga 
idag. 

Det är betydligt svårare för artister nu för tiden, 
de måste vara perfekta och snygga från början.

- Jo så är det. Vi kom från vänsterrörelse och hade 
därför den inställningen att: Du ska inte tro du är 
något. Det tror jag var bra. Och för min egen del faller 
det på den punkten med att man måste vara snygg 
(skratt).

På vägen hit försökte jag hitta ett enda ord 
som kunde beskriva dig men  kom fram till två: 
engagemang och solidaritet.

- Ja, jo, jag förstår vad du menar. Men man har ju 
många sidor. En kompis, som läst Stig Hanséns bok 
Mikael Wiehe – En sång till modet sa en dag:

”Du Mikael, en sida av dig som väldigt få känner 
till är att du så jävla rolig”. 

Jag är i grund och botten en ganska spontan och 
glad person, vilket min publik vet, men medierna 
vill gärna sätta etiketter på folk och då har jag blivit 
utsedd till den som alltid pratar om politik. Egentligen 
har jag ingenting emot det eftersom jag är oerhört 
intresserad av politik, men det hade inte skadat om 
bilden av mig hade varit något mer varierad. 

Roar du dig själv när du arbetar?
- Definitivt. Härom kvällen var jag i Köpenhamn och 

träffade min gode vän Henrik Strube, gitarrist i Røde 
Mor, och deltog i en berättarkväll inför 130 betalande. 
Jag gick fram och körde två mellansnack från mina 
konserter. Jag har ju  den fördelen av att jag kan 
berätta historier mellan låtarna när jag framträder, 
så på sätt och vis kan man säga att jag både föreläser 
och framför musik. Dessutom blir jag lika glad varje 
gång jag skrivit en ny låt. Men jag har ju fått en viss 
rutin under årens lopp. Hur tänker du när du ska 
komponera?

-Ofta har jag någon sorts idé om hur jag vill göra 
en ny skiva. Sen går jag till mina block och ser om 
det finns uppslag till sånger som skulle passa in i 
konceptet

På tal om koncept: Dina glasögon, har du aldrig 
funderat på att byta till andra bågar?

- För en tid sedan kände jag att det kanske 
skulle vara kul att prova en annan modell. Jag 
gick till optikern och provade ut ett par fyrkantiga 

glasögon. När jag kom hem satt familjen samlad vid 
middagsbordet, och när det fick syn på mig så reste 
sig all upp och stämde in i ett unisont: Nej. Så det blir 
nog till att fortsätta med mina runda brillor ett tag till.

Måste kommersiellt nödvändigtvis vara något 
dålig?

- Absolut inte. Det är inte hållbart att man som 
för 35 år sedan ansåg att allting skulle vara gratis. 
Det är samma sak som att säga: Det räcker med 
att ge fiolmannen en flaska sprit som tack för att 
han spelar, han har ju roligt ändå. Det håller liksom 
inte, det är som att säga att man ska kunna ladda 
ned musik gratis. Man måste naturligtvis få betalt 
för sin musik. När jag komponerar tänker jag så 
att säga Icke kommersiellt, att jag sedan lägger på 
andra instrument och därefter låter professionella 
människor arbeta med att sälja mina skivor, det 
är en annan sak. Jag är ju musiker och jag måste 
kunna försörja mig själv och min familj. Det jag är 
motståndare till är när man sätter pengarna före 
konsten och därmed låter pengarna styra över 
konsten.

Det har gjorts många inspelningar av dina låtar, 
vad tycker du om dem?

- Principiellt tycker jag det är bra att andra spelar 
in mina låtar eftersom jag då tjänar pengar utan 
att arbeta (skratt). Allvarligt talat: Mina låtar spelas 
på begravningar och på bröllop och vid många 
andra tillfällen och det är det finaste betyget man 
kan få tycker jag, det innebär att man är en del av 
människors liv och att sångerna betyder någonting. 
Men som svar på frågan kan jag väl säga, att jag har 
hört en del som varit bra och en del andra som varit 
något mindre bra!

Jag har hört andra tolka Nu kan jag gå ut och 
möta världen - som jag för övrigt anser vara den 
vackraste kärlekssången som någonsin skrivits 
på svenska - men det spelar liksom ingen roll hur 
duktiga sångerskorna/sångarna är, låten är alldeles 
för personlig för att någon annan ska kunna göra den 
rättvisa. Originalet är ju som bekant alltid bäst.

- Vissa låtar tycks leva ett eget liv och kan 
framföras av andra, andra sånger är kanske bäst i 
originalversionen. Två låtar som tolkats av andra 
artister som blivit bättre är Jeff Buckleys version av 
Leonard Cohens Halleluja och Joe Cockers version 
av Beatles With a little help from my friends. Och 
Thåströms version av  Keops pyramid är definitivt 
bättre än min

Men du är ju en artist som faktiskt betyder 
någonting - på riktigt! Som inte sviker sina ideal 
och som arbetar på att förändra och förbättra för 
folk.

- Tack. Jag vill skriva låtar till, för och om dem som 
inte kan göra sig hörda och formulera det Sverige 
som nu finns, för det är det inte så många som är 
intresserade av att göra nu för tiden. Folk vill bara 
synas, bli hallåor och hamna i rampljuset. Hiphopen 
är ett undantag, för den genren har oftast någonting 
att säga.

Skulle du kunna tänka dig att skriva en låt till 
Schlagerfestivalen?

- Hm...funderar... Nej. Jag tycker att det är 
ointressant för mig. Men jag tittar på den ibland, och 
jag kan förstå om folk tycker det är en trevlig show, 
men som musikalisk upplevelse är det oerhört blekt. 

Du har fått många utmärkelser, vilken anser du 
vara den finaste?

- Det är svårt att rangordna, men, jag tyckte det var 
oerhört kul när jag tilldelades De danske jord- och 
betonarbjedernes kulturpris for antinazistisk indsats. 
Men även Malmö stads kulturpris, och naturligtvis 
Martin Luther King priset 2005 - i vilken juryns 
motivering löd: 

”Mikael Wiehes arbete för fred, frihet, rättvisa och 
solidaritet har varit uthålligt och konsekvent under 
många år. Han står alltid på den ”lilla” människans 
sida. Han hittar nya plattformer och nya generationer 
åhörare för sitt budskap och sitt engagemang. Mikael 
Wiehe visar stort mod genom att fortsätta sitt 
engagemang och inte ge vika trots hot om personliga 
förluster och trakasserier.” 

- Jag har genom mitt engagemang rest jorden 
runt och träffat många människor som brinner för 
rättvisor och Nelson Mandela är en av de jag beundrar 
allra mest. Du vet, vissa människor har en enorm 
utstrålning som man inte upplever när man ser dem 
på tv - när man däremot träffar dem personligen så 
är det som om de omges av ett kraftfält och Nelson är 
en av dem, Olof Palme var en annan. En annan person 
som även har den typen av utstrålning är Harry 
Belafonte. Tyvärr, måste jag säga, är han mest känd 
för sitt Day-O i Banana Boat Song, inget ont om den, 
men man glömmer ofta bort att han faktiskt var en av 
de aktiva i den amerikanska medborgarråättsrörelsen 
som leddes av Martin Luther King. 

Tjurfäktning? Förklara!
- Jag har inte varit på många tjurfäktningar de 

senaste 20 åren och jag argumenterar inte mot dem 
som tycker det är hemskt. Ändå är en bra tjurfäktning 
en stark upplevelse. Det var Hemingway som fick mig 
intresserad från början.

Till sist: Vilken är den enskilt politiskt mest 
viktiga frågan idag anser du?

- Att bekämpa arbetslösheten. Folk som har ett 
arbete har en trygghet vilket gör att de mår bra. Att 
ha ett jobb ger förutom självkänsla, möjlighet till att 
försörja sig själv sin familj, så att man kan ge sina 
barn det de behöver och vill ha (inom rimliga gränser). 
Arbete är oerhört viktigt, menar Mikael.

Nu ska Mikael börjar skriva nya låtar.
- Inspirationen kommer alltid av sig själv men man 

måste förbereda den och följa upp den med hårt 
arbete. Jag brukar skoja när folk tycker att jag gjort en 
ny bra låt och säga som Ingemar Stenmark sade, när 
någon efter en tävling utbrast: ”Vilken tur du har”. Då 
svarade han: ”Och tänk att ju mer jag tränar desto mer 
tur har jag”. 
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Text: Lars Yngve  Foto: Mark Goldsworthy

Musikern, kompositören och sångaren 
Mikael Wiehe har genom åren skrivet 
drygt  300 sånger, gjort ett antal över-
sättningar av andras sånger, då främst 
av Bob Dylan, men har även skrivit musik 
till teater, film, balett, kabaré, TV-program 
och musikaler, har uppträtt med körer, 
storband och symfoniorkestrar. Det har 
gjorts över 2.000 inspelningar av hans 
sånger eller hans översättningar. I unga 
år kallades han för popens Jan Myrdahl. 
Mikael Wiehe har även genom alla åren 
haft ett starkt politiskt och socialt enga-
gemang och har alltid stått på den lilla 
mannens sida. Han har ensam, och till-
sammans med Björn Afzelius, genomfört 
åtskilliga stödkonserter och bidragit 
med miljoner och åter miljoner kronor 
åt de mest behövande och utsatta i värl-
den. Hur många vet han inte riktigt själv:
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Bilden av Cassius Clay har hängt med ända från början och som ni ser är 
han med ännu. Under åren har det hänt honom mycket och mig också. 
Det var helg och som vanligt ville ingen av fotograferna i Sundsvall jobba, 
så de var glada att det var någon som tog både travet och sporten (för 
att lära sig jobbet, som det hette). Om boxning visste jag ingenting utom 
att Ingemar Johansson var en boxare. Men det var ju bara en uppvisnings- 
match. 
På redaktionen upptäckte man att man inte visste vem som var vem på 
bilderna, så jag fick gå tillbaka till sporthallen och be om en autograf 
på varje bild, för att det inte skulle verka för dumt att vi inte visste vem 
boxarna var. De var ju ändå olympiasegrare i olika klasser. På sporten 
skrev man snabbt av namnen och kastade dem i papperskorgen. Resultaten 
från travet började nämligen strömma in och namnen på hästarna kunde 
man. 
Med häftstift hängde jag upp bilden utanför mörkrummet. Klichografen 
behövde en testbild, så den blev lite bränd i kanten. 
När man slutar på ett arbete ska man röja sin plats, så jag packade ner 
allt i papplådor. Inte förrän jag började jobba för amerikanarna i Frankfurt 
 hamnade boxaren på väggen igen. 
- Han har bytt namn, tjatade amerikanarna. Han heter Ali. Tjatet gick mig 
på nerverna och jag hängde en Playboykalender över honom. 
På min nästa arbetsplats, hos tyskarna, hängde jag upp två bilder - en 
Clay, en Ali. Efter två dagar försvann Clay. Tydligen hade den större sam- 
larvärde än Ali. Efter ett år saknade jag Clay. Jag bad en kopist göra en ny 
kopia. Tyvärr utan namnteckningen, men ändå. Flickan gjorde kopian - och 
slarvade bort negativet! 
Var originalkopian finns talar jag inte om, för den ska följa mig till den 
slutliga arbetsplatsen.

Calle Hesslefors

Thorbjörn Håkansson   0411-744 65
thorbjorn.hakansson@nordea.se

Mr Vaxman erbjuder behandlingar av högsta
kvalitet med de bästa bilvårdsprodukterna

”Tänk på din bil, som inför vintern får utstå 
med mycket salt, snö och is.”

Absolut. Det är ett förbannat springande på 
katterna, de löper än hit och än dit. En riktigt ful 
sak, av den modellen som ser ut att ha fått en 
spade i huvudet, hade högljudd rajtan-tajtan i 
vår soptunna med en kvinnlig katt härom sistens. 
Det skramlades och svamlades, och eländet till 
hankatt for runt som en missil och gnällde som 
ett rostig gångjärn. Till sist fick jag fnatt men 
även nytta av min skumsläckare. En kompis 
hade en katt som han lyckades dressera till att 
uträtta sina behov på toaletten, och en dag när 
min kompis var nödig så var det upptaget på 
toaletten - katten, minns ni? 

Då nyttjade min goda och uppfinningsrika 
kamrat kattlådan. När han senare på dagen fick 
besök av hyresvärden, tittade denne storögt i 
kattlådan och utbrast: ”Inte visste jag att det var 
en tiger du hade?”. Schas, bort, väck. 
Lars Yngve

Mars går under

Den väldige krigsguden Mars 
stöter sitt blanka spjut
i den bedjande Venus öppna sår
Blodet som flyter får det lilla fröet
som såtts av den hungrige att gro
Mars står stolt över sitt nedlagda byte
som ligger blödande i smutsen
Venus låter sin kärlek flyta över
den svultna skog och mark
Under hans fot tynar hon sakta bort
men hennes flytande kraft tas upp
av lidande frusna rötter
skriande av törst
Med en knall skjuter skotten ut
från grenar och snår
träffar Mars rakt i hjärtat
som faller ned död
Sakta börjar livet komma åter
Venus står upp igen
Våren slår upp sina portar
och öppnar sin famn
Välkommen in i min gröna sal

S. Kald
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ETT KLOKT VAL!

VÄLJA ELLEVERANTÖR?
Österlens Kraft är ett energiföretag på Österlen, 

ägt av våra medlemmar. 
Vi köper elkraften på elbörsen, Nordpool, 

som andra aktörer på marknaden.
Testa oss - vi tar hand om allt krångligt pappersarbete.

Ta chansen – handla Din elenergi av oss. 

Ditt energiföretag - bli medlem Du också!

0414-285 51
www.osterlenskraft.se

RING OSS!
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Kära 
Hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes.

Jag har ett litet bekymmer. Det är så här att min man gav mig ett 
så kallat ”raff-set” på Alla Hjärtans Dag, bestående av stringtrosa, 
spetsbehå, korsett med strumpebandshållare och spetsstrumpor. 
Han sa det inte rakt ut till att börja med, men det kröp fram efter 
en stund att han var lite trött på mina vita frottétrosor och min 
flanellpyjamas. Han ville piffa upp vårt sexliv, sade han, och han 
ville ha något som piggade upp och eggade honom. Men jag trivs i 
dessa plagg och nu känns det som att jag inte duger som jag är! Vad 
ska jag göra? Mitt självförtroende är i botten just nu. Ska jag göra 
honom till lags med att ta på mig dessa minimala och obekväma 
klädesplagg, eller vad?

Frusen.

Kära Frusen! Du kan ju be honom att själv ta på sig detta så 
kallade ”raff-set” så kan han ju själv få erfara hur himla bekvämt 
det är! (Möjligtvis kan du ju få ett gott skratt om inget annat!) 
Och hälsa honom att om du inte duger som du är kan han dra dit 
pepparn växer! Naturligtvis finns det inget bekvämare än ett par 
väl infesna frottétrosor och en ingången flanellpyjamas. En kvinna 
kan bara känna sig sexig om hon är naturligt bekväm i situationen 
och det lär ju du inte vara i ett raff-set! Annars finns det ju tusentals 
män som tänder på flanell och frotté, hälsa honom det!

Kära Hjärtanes!Susanne Lindblad   0411-744 75
susanne.lindblad@nordea.se

Min bil hade gått sönder. Paniken 
lurade i denna landsända med ett 
minimum av kollektivtraffik. Måste ta 
mig till jobbet, ateljén, för att bli klar. 
Efter ett antal undersökningar gav 
verkstan besked: gasspjället måste 
bytas. OK, inget val. Som väl var fick 
jag undervisningsjobb på konstskolan. 
Lönen täckte precis reparationen.

Körde till Sturup, bilen höll. PUH. Flög 
till Stockholm.

Tåget tog mig nästa dag till Norrland, 
Härnösand vid Höga kusten, där jag 
skulle ha vernissage. Landskapet så olikt 
Österlen, istäckta fjärdar, skärgård, stora 
snöklädda skogar, industrier i städerna, 
bolmande skorstenar. Sverige lever. Allt 
är inte nedmonterat och flyttat till Asien. 

Konsthallen är en gammal pampig 
sliten stenbyggnad vid torget, byggd 
på de rika sågverksbaronernas tid. 
Genom fönstren på andra våningen syns 
fjärdens vita yta som en stor målarduk 
som väntar på sin pensel. Jag tänker på 
Kerstin Ekmans böcker.

Längst bort vid horisonten står 
skogens blåa taggiga bård. Och – där sker 
ett möte mellan den blåa skogskanten 
därute och min målning här inne vid 
fönstret, ett landskap med en röd skog. 

Vad pratar de om, den blåa och den 
röda skogen?

Trots slalom i Åre på TV har det 
kommit mycket folk. Olika åldrar, de går 
lugnt omkring och pekar, småpratar 
och visar mig ett vänligt intresse, ställer 
frågor. Stadens konstförening har gjort 
ett behjärtansvärt jobb med att bära, 
spika, måtta, klistra nummerlappar, 
skicka inbjudningar, ordna med press, 
cider osv. Jag får höra om städerskan 
som har börjat tillbringa sina luncher 
i utställningarna och blir alltmer 
intresserad av konsten hon möter i 
lokalen.

Så är det att vara konstnär och ställa 
ut i olika delar av Sverige. Varje gång 
möts man av entusiaster, eldsjälar 
som ser till att konsten når sin publik. 
Kulturen bjuder på mötesplatser som är 
livsviktiga, som utgör pauser i tillvarons 
hetsiga lopp. 

Så kommer ett äldre par fram till 
mig, presenterar sig som Stig och 
Nanna. Javisst, jag hade skickat dem en 
inbjudan utan att vi alls kände varann. 
En bekant på Österlen hade sagt att hans 
svärföräldrar bodde i Härnösand och jag 
fick adressen.

Hon är drygt sjuttio år, han är över 
nittio.

Trots att vi inte alls är bekanta, bjuder 
de hem mig efteråt. Kommer och möter 
mig på gamla ben. Bjuder på kaffe och 
blåbärsbakelser, jag som älskar blåbär. 
Vi sitter i deras trevliga lägenhet full av 
spännande konst, märkliga föremål och 
udda möbler, som de samlat på sig och 
pratar om livet.

Mannen som varit örlogskapten kom 
från Sundsvall där föräldrarna hade 
mataffär, tills allt kraschade, de gjorde 
konkurs i samband med Krugerkraschen. 
Mamman dog strax efteråt, då var pojken 
elva år. Militärutbildningen gav honom 
livsinnehåll och stadga. Han har en stolt 
hållning och vaxade mustascher, har lärt 
sig i ådring och marmorering, något som 
jag också gjort. Badar bastu varje vecka.

Hustrun har också upplevt livets 
hårdhet. Hennes föräldrar kom från 
Stockholm och bosatte sig häruppe i en 
by, där de startade en borstfabrik. Pappan 
blev blind av en ögonsjukdom men 
familjen klarade sig ändå med sina sex 
barn och stark arbetsgemenskap. Dessa 
öppna människor talade om tiden, hur 
dyrbara dagarna är, så mycket de ännu 
vill göra. Vi blev vänner under några 
eftermiddagstimmar etthundratio mil 
hemifrån medan den blå skymningen 
sänkte sig över staden. Vi skiljdes – för 
att kanske aldrig mötas mer. 

Jag som inte har mina föräldrar kvar 
hoppas att dessa har några goda år kvar 
att leva. 

Tankarna är droppar i tillvarons hav. 
Allt hänger ihop. Och gör det inte det får 
vi leka att det gör det. Mina nya vänner 
mötte jag på en konstutställning, där så 
många oväntade möten sker. Möten som 
blir trådar som knyter ihop tillvaron i en 
värmande kofta av meningsfullhet, som 
en virkning eller knyppling. Vilket sätt 
vill du helst dö på? Snabbt och smärtfritt 
efter ett långt lyckligt liv utan sjukdom? 
Eller mitt i penseldraget?

Lusten att måla. Den är som lusten 
att bada när luften är varm i Brantevik. 
Att hoppa i  havet från Vejakåsen och 
omslukas av det krispigt kyliga våta 
glittret. Det som väcker livsandarna och 
får blodomloppet att sjunga. Som får 
mig att flyta tryggt i vattnets element 
och veta om att djupet finns, risken att 
drunkna finns, men jag kan simma. Och 
du finns.

Den blåa skogen pratar med den röda 
skogen om att isen på vinterns sjö ska 
smälta och sommaren komma tillbaka.

KONST och 
nya vänner

Gittan 
Jönsson

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

Rondellen i Gärsnäs. Vilken 
tid det tar, ännu är vägen gropig. 
Rena vildmarksafarin. Av de tre 
rondellhundarna återstår bara en. Men söt, 
som säger vov vov.
 

Skeppet i Simrishamn. Blir det något 
kulturhus. Eller Marinbiologiskt Centrum. 
Hur skall politikerna ha det?!
 

Kabusa konsthall. Nya ägare. Träd 
planteras framför, arbete pågår. Hur blir 
det framöver. Bra käk och trevlig krog 
är alltid välkommet. Och så längtar vi 
efter att Thomas Wallner sparkar igång i 
konsthallen igen efter vinterpausen. Här 
kan alla se att samtidskonst varken är 
innehållslös eller tråkig.

Riva. Rev. Revhusen?
Visst för detta tankarna till Per Myrbergs 
gamla 34:an och Lyckliga gatan med Anna-
Lena Löfgren. 
Bort med allt gammalt, bygg nytt fint så 
att ingen kan se hur det en gång var. Varför 
över huvudtaget bevara gamla byggnader 
som korsvirkeshus och kyrkor och annat 
gammalt ”mög”? Ja halleda.
 

Vandaler välter 
övervakningskamerorna i 
Smedstorp. 
Visst är det en naiv tanke, men, nu när 
kamerorna ändå blivit utplacerade, varför 
inte aktivera dem? 
Man hade kanske till och med fångat såväl 
vandaler som fortkörare! 

Strax utanför snacketoppen: Timbuktu. 
Skånsk hiphop som snackar omkull allt 
motstånd.

Snacketoppen
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Totte Lundgren driver sedan 25 år tillbaka Sveriges äldsta klubbscen 
Kulturbolaget i Malmö. Genom åren har han hunnit arrangera över 2000 
konserter med allt ifrån demoband till världsartister. Allt i byggnaden 
andas rock ’ n ’ roll. 

Är du i själv i grund och botten en misslyckad musiker?
Nej, inte alls. Jag började min karriär med att jobba som kock och stod 

i köket och möglade. Men efter hand kom jag med i ledningen och kunde 
vara med och påverka. 

Hur mycket av din personliga smak styr valet av band?
- Det är klart att det styr till en viss del, men det handlar ju om att hålla 

scenen levande och att räkningarna måste betalas. Jag gillar till exempel 
inte hiphop-genren, men jag har folk omkring mig som gör det och jag 
litar på deras intresse och kunskaper. Det är viktigt att inte stagnera. 
Dessutom är det så att jag lär mig att uppskatta band som jag tidigare 
inte haft någon större koll på efter att ha sett dem live. 

Tröttnar du inte på musiken?
Man tröttnar naturligtvis på sitt jobb ibland, oavsett vad man nu 

jobbar med för något, men jag har alltid älskat musik så jag måste nog 
säga att jag trivs oerhört bra. 

Tröttnar du på musiker någon gång, då?
Vissa musiker (skratt). Allvarligt talat, så är flertalet av musikerna 

oerhört lätta att ha att göra med, med undantag för Chuck Berry.
Berätta, berätta!
Under hans senaste turné så inträffade en hel del incidenter, vi fick 

till exempel betala ”penalty-money”. Det var så att på kontraktet stod 
det att Chucken skulle ha två olika sorters Fender-förstärkare vilket vi 
naturligtvis tillhandahöll. Strax innan konserten kom hans manager 
och sa: ”Look, we have a problem. Chuck won’t play unless he get’s the 
amplifiers he asked for. You must pay him $ 2 000.” 

- Jag har uppfyllt alla krav som stod på kontraktet, ta fram kontraktet 
så ska jag visa dig, sade jag. Men naturligtvis så hade managern ”glömt” 
kontraktet hemma! Inga problem, jag hade det i datorn, så jag tog fram 
och visade managern som då utbrast: ”You were right. Shit, now we have 
an other problem. He won’t play unless he gets the money. Can we split 
i three?”. Trots att han varit manager åt Chuck i många år så behandlas 
han ändå ganska respektlöst vi fick skramla ihop pengarna och dela på 
tre personer. Gubben är 80 bast. Han fick ganska dåliga recensioner för 
sina konserter. Han kommer in fel och sjunger fel text till fel låt ibland, 
men det beror inte på nonchalans utan helt enkelt på att han har väldigt 
dålig hörsel men styvnackat vägrar att använda hörapparat.

Van Morrison verkar ha ett gott öga till KB.
Minns hans konsert här 94 då han var på ett särdeles bra  humör, 

dansade och skojade med sitt elvamannaband. Innan han anlände till KB 
hade han ätit en rejäl portion pytt i panna och druckit ett par glas vin, 
trots detta så gick han omkring och åt småkakor hela tiden och under 
framträdandet så drack han ”x” antal flaskor röd Martini.

Det snackas mycket om artisters raiders (kravlistor) hur är det 
med det?

Det är mest en journalistisk grej. Jag tycker inte det är speciellt 
konstigt att vissa artister vill ha en speciell sorts Whiskey, speciell 
sorts mat, en viss typ av blommor eller vad det nu är de önskar sig. Det 
är bara till att gå till sig själv, jag, och alla andra, har också favoritmat 
och favoritdryck, och det innebär inte speciellt stora kostnader att 
tillmötesgå deras krav. Man får inte glömma att det är folk som är på 
resande fot många dagar om året.

Det måste ha hänt en del knasigheter genom åren här!
Jo, visst, men inte något som varit helt uppåt väggarna. Men det var 

lite kul att Black Uhuru, efter det att de på vägen hit stannat och fikat, 
lyckades köra tio mil innan de upptäckte att deras tre körtjejer blivit 
kvarglömda på fiket.

Drömartist som du gärna sett på KB:s scen?
Neil Young eller Bob Dylan hade inte varit fel. Men det hade kostat. 
En del har synpunkter på biljettpriserna, var går smärtgränsen?
Det finns ingen. Folk betalar vad det kostar att gå och se sina 

favoritartister live. Men av naturliga skäl så är det dyrare att se legender 
än att se nya och oetablerade band, så har det alltid varit och så kommer 
det alltid att förbli.

Skivaffär efter skivaffär lägger ner, ibland får jag för mig att folk 
inte är så musikintresserade längre!

Tvärtom: parallellt med minskad skivförsäljning och accelererande 
piratnedladdning från nätet har intresset för levande musik ökat 
dramatiskt. Ta ett band som Magic Numbers, som inte sålt speciellt 
mycket skivor i Sverige, deras spelningar sålde slut ändå. Sedan år 
2000 har omsättningen fördubblats. Samtidigt har vi ökat antalet 
arrangemang -men vi har inte fördubblat dem. Det råder en stark tillväxt 
av musikintresserad ungdom. 

Många från vår region åker in till KB.
Ja, det märker vi på biljettbokningarna. Folk i stan väntar gärna in i det 

sista och är mer slöa och bortskämda med arrangemang. 
Har du några stora sommararrangemang på gång?
- Elton John, med band, spelar på Malmö stadion, sedan fortsätter vi 

med Metal-town i Göteborg, och det blir kanske något arrangemang ute 
på Öja krog, men än så länge är inget bokat. 

Text: Lars Yngve  Foto: Mark Goldsworthy

KB
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Rita Hallgren   0411-744 61
rita.hallgren@nordea.se

På radion uppmanas man att stanna kvar inomhus, men det är inte till att tänka 
på, däremot tänker jag på Vintersaga av Ted Ström, och framför allt på textraderna: 
”insnöade vägar nånstans på Österlen”. 

Snön har nämligen en benägenhet att anfalla och slå till på Österlen på samma 
sätt som gerillakrigarna: snabbt, hårt, utan förvarning, för att därefter försvinna 
snabbt och lämna kaos och förvirring efter sig. 

När ni läser detta så blommar förmodligen löken!
Vi utrustar bilen med en stor mögig skövel, tar på oss skitta stövlar och lässer in 

våra fullmatade iPods ifall vi skulle fastna i en driva. 
Bilen skumpar fram över packade drivor på vägbanan. Det ryker: Snèfnugg hade 

morfar sagt. 
Sten är inte bara ett namn barn, om någon nu trodde det, nej nej, det är även 

ett av de mest bestående och mångsidiga materialen som finns. Sten låter sig 
motvilligt formas men en som behärskar den svåra konsten är stenhuggaren David 
Waite, som befinner sig i  Ravlunda. Han lyckas även med konststycket att forma 
det hårda materialet och få det att se riktigt mjukt ut.

När vi går av bilen möts vi omedelbart av ett rytmiskt klonkande ljud från Davids 
verkstad, någonstans runt 40 BPM. Han är en stolt hantverkare av den gamla 
Portland traditionen, en gammal stenhuggarmetod som härstammar från romarna.

David är egentligen byggnadsingenjör, men tröttnade på att sitta på kontor och 
ville ha ett mer praktiskt arbete. 

- Jag jag beslöt mig för att byta yrke och sökte in på en hantverksskola i 
Weymouth. Utbildningen ledde till jobb, mycket jobb, men dessvärre bestod 
jobbet  till mesta del av att renovera 60-tals hus, och det var inte den typen 
av arbete jag letade efter. Jag ville göra något kreativt, skapa, och någonstans 
hade jag hade sneglat på Portland hela tiden eftersom jag visste att de hade en 
välkänd stenhuggarutbildning. Jag sökte in, blev antagen och efter den avslutade 
utbildningen fick jag anställning på Winchester Cathedral där jag stannade i 6 år. 
En mycket vacker katedral som, precis som andra gamla byggnader, ständigt måste 
underhållas. Det var lärorikt, kul och ett utvecklande arbete. Dagligen kom det 
många besökare, och en av de vanligaste frågorna vi fick var: ”How do you do It?”. 
Då svarade förmannen: ”It’s all done with kindness!”, skrattar han och minns. 

David är en brittisk gentleman som lyssnar på BBC i verkstaden, är väldigt 
intresserad av arkitektur, historia och poesi, och lite varstans i hans verkstad hänger 
det lappar tänkvärda ordspråk och dikter. 

Jag fastnar för Lore av R.S Thomas med raderna: 
What to do? Stay green. 
Never mind the machine.
Whose fuel is human souls.
Live large, man, and dream small dreams. 
Sådan är han David. Han använder inga maskiner... eller jo, förresten, ibland 

använder han vinkelslip för att kapa stenen, men i övrigt är det enbart hammare 
och järn som gäller, och favorithammaren, som har ett bågformat huvud, är 
tillverkad av en smed.

- Jag har provat att använda verktyg som är kopplade till tryckluft, men det 
fungerade inte alls, jag tappade helt känslan för stenen, och dessutom älskar jag att 
hugga för hand.

David anlitas flitigt och bevis på hans yrkesskicklighet finner man bland annat 
på Kungliga Slottet, och för tillfället håller han på med ett jobb åt Rosenbad. 

Hur hamnade du i Ravlunda?
- Under Thatcher-tiden blev det ont om arbete och min fru är ju från Sverige och 

valet föll på Sörmland eftersom det fanns arbetstillfällen där. Men när det började 
lätta upp på arbetsmarknaden i England så ville jag tillbaks, men min fru ville 
stanna kvar, så det fick bli en kompromiss: vi flyttade hit.

Ljudet är högt och monotont, använder du hörselskydd?
- Nej nej, det går inte, säger han och knackar försiktigt på en sten. Man arbetar i 

en viss rytm och lära sig känna igen minsta avvikelse i ljudet.
David berättar passionerat om sten och hur han lyssnar på stenens sång när han 

hugger i den. 
Det är med andra ord ingen nackdel att ha musiköra om man är i 

stenhuggarbranschen. 
Med tiden gör sig kylan påmind i verkstaden och jag gör en åkarbrasa, detta 

noterar David med ett skratt och försäkrar att man snabbt blir varm när man 
jobbar. 

Stenhuggeri är dessutom ett yrke som ger muskler också, vilket undertecknad 
lade märke till när vi hälsade. 

Favorit sten?
- Det är utan tvekan Portlandssten, en kalksten som är helt perfekt sammansatt. 

Det var den första stenen som jag började arbeta med och det är väl lite grann 
som med den första kärleken att man aldrig glömmer den. Stenen är perfekt 
sammansatt, innehåller även små fossiler och dessutom så utsöndrar stenen en 
härlig havsdoft när man hugger i den, hävdar han.

Plötsligt föreslår David att vi ska dricka en kopp te. Vi går in. Han trycker igång 
vattenkokaren och är på väg att plocka fram ett par Liptonpåsar av en, som jag uppfattar 
det, god civil kvalitet, med hejdar sig och säger:

- Detta är sådant te som vi exporterar från England, vi får väl dricka riktigt te idag, 
säger han och plockar fram ett par cirkelformade påsar, tjocka som en hårt stoppad 
sittdyna. 

Att lyssna
till stenens
sång

Vi sätter färg på Österlen!
• Tredje generationens målare
• Utför allt inom måleri - ute som inne
• Sprutlackering av köksluckor m.m

Keller & Glenn
Måleri AB

Glenn: 0708-611 818 • www.keller-glenn.se
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Det naturliga samtalsämnet blir efter detta naturligtvis en lektion om te, och en 
kopp blir snabbt fyra.

- Jag var och köpte en tekanna, först fick försäljaren övertyga mig om att den inte 
droppade, det ska inte riktiga te-kannor göra, säger David.

Själv påpekar jag att jag brukar hålla min tekanna ungefär på samma avstånd 
som man håller ett pingisrack eftersom jag inte vill ha te på mina kläder.

- Sånt måste man tänka på när man köper en kanna, säger David, med en allvarlig 
underton. 

Te är ett av grundämnena för engelsmän, det vet ju alla, och jag får ett hett tips 
som jag gärna vill dela med mig av: För att undvika fula beläggningar på insidan av 
koppen (utsidan är ju inte riktigt lika utsatt, naturligtvis lite beroende på hur man 
nu dricker) så ska man slå i mjölken i koppen först.

Är det sant, undrar jag skeptiskt? Mark och David tittar med stränga ögonbryn på 
mig, och säger:

- Det tillhör ju teets evolution! 
Jovisst, och allt det där...
Vi fortsätter att prata sten och kommer in på pyramider då David sätter myror 

i huvudet på Mark och mig genom att plötsligt påstå att en del av pyramiderna 
faktiskt byggdes innan järnåldern? Vi enas om det måste varit en besvärlig process 
att klyva sten på den tiden. 

- De byggdes av Manpower, och det var innan Nisses tid, skrattar David. 
Han plockar fram bilder på en del av sina tidigare uppdrag, det är komplicerade 

arbeten som krävde en stadig stenhuggarhand.
Du står inte med på Gula Sidorna under stenhuggeri längre? 
- Nej, min annons lockade inte till sig speciellt många kunder, det var snarare så 

att flertalet av samtalen bestod av äldre damer som ringde och ville ha tips på hur 
man bäst sköter om en gravsten. 

Efter några kannor te är vi så återigen redo för en stunds kyla i verkstaden. 
I en hörna har han en hög av mindre stenar. Vad ska du ha de till, undrar jag?

- Tja du, det är stenar som jag sparar och som jag någon gång ska göra något vackert 
av när jag gått i pension. Se här, säger han och plockar fram en lapp med idéer på olika 
texter och format. 

Kreativiteten är det inget fel och högen lär ha vuxit till sig rejält tills det är dags för 
David att gå i pension.. 

När vi sagt farväl och stängt dörren börjar David hamra på stenen som är beställd till 
Rosenbad. 

Jag står still en stund och lyssnar på ljudet och rytmen och börjar plötsligt att tänka 
på min egen dödlighet, förmodligen för att vi tidigare pratade om gravstenar. 

Jag låter blicken vandra ut över havet och horisonten: det är då det stora vemodet 
rullar in, och från havet blåser det en isande, gråkall vind.

Text: Lars Yngve  Foto: Mark Goldsworthy

Havängs man
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Nu ar det fjarde aret i rad, som jag och min familj aker till Thailand, ja jag 
befinner mig faktiskt i Thailand just i skrivandets stund.

Men nar ni laser det har ar jag hemma i skane igen. Ja, ni forstar. 
Tycker ni att texten ser konstig ut? Det finns inga a a och o i Thailand, egentligen 

inga, som vi kallar det ”vanliga” bokstaver alls, bara konstiga men vackra krumelurer.
Det ar lika fantastiskt att resa hit varje gang. Dofterna(bade goda och en del mindre 

angenama), varmen(marker ni att det blir skansk stavning pa en hel del ord?!) och 
maten; ja, den underbara maten; som bara finns har hela tiden, i varje gathorn och vid 
alla tidpunkter.

Vet ni att en mycket vanlig halsningsfras ar; ”gin kao lu jan”(har du atit i dag) eller 
mer bokstavligt(har du atit ris idag). I Thailand ater alla, hela tiden! 

Medan jag gar har funderar jag pa vad det ar som fascinerar mig och alla andra, 
men kanske framfor allt svenskar. For det ar manga svenskar har, ibland bara svenskar, 
Det ar helt osannolikt; att pa en egentligen ode strand , inse att 98% ar svenskar. Det 
ar sa typiskt svenskt att; i var iver att hitta ett ensamt och spannande resmal (for det 
ar svenskar riktigt bra pa) sa hittar vi faktiskt

bara svenskar. 
Jag tror att just det ”osannolika” ar det som kittlar oss. I Sverige har vi byggt upp 

ett skyddsnat for vad som ar riskfyllt eller planering for vad som ar troligt. Nar vi nu 
ser fyra personer pa en moped fara forbi, samtidigt som samtliga ater lunch ur sma 
pasar; sager vi ”helt otroligt”. Det ska inte funka, men det gor det anda. Visst, det sker 
mycket olyckor i trafiken, men med tanke pa hur mycket trafik det ar har, sa borde 
det ske fler(alltsa enligt min svenska riskanalys). Har ar det helt andra saker som styr 
huruvida det gar bra eller daligt for oss: 

Ett Saan (ett litet hus framfor bostadshuset) vackert dekorerat med mat och rokelse, 
for att blidka husets andar, ersatter brandvarnare och forsakring. 

En krans av blommor hangande pa mittbackspegeln eller en bild pa kungen ersatter 
hastighetsbegransningar och mittracken. 

Ett enkelt satt att veta om dagen ska bli bra eller dalig, eller om man ska fa sin 
alskade eller inte, paminner faktiskt ganska mycket om svensk mystik:Pa natten 
dyker alla insekter och smakryp fram, ibland annat Dukken (Geckon), den har ett 
karrakteristiskt ljud(Som en gammeldags biltuta) och just antalet jamnt(daligt) eller 
udda(bra) styr din dag eller karlek(nu blev det sa dar skanskt igen). Detta paminner 
ganska mycket om nar vi plockar bladen av Prastkragen och sager alskar, alskar inte, 
eller hur?

Nar jag nu tittar pa ett helt osannolikt antal elkablar i luften, hangande i ett totalt 
virrvarr,tanker jag; om elbolagen i Sverige som trots sina kalkyler inte far det att 
fungera kanske har nagot att lara av Thailand. Kanske ett litet Saan(ja, det var det 
dar andehuset) framfor Forsmark, eller sma blomstergirlanger pa grantopparna i 
Smaland.

Kom ihag: 
Att fa en kokosnot i huvudet betyder tur!
Lapp kuan dee!(Sov gott!)

Jonas Jonasson

Det osannolika

Joanna Newsom Y’s
Änglar finns dom? Naturligtvis.
Harpa är inte ett alldeles självklart 
instrument, men Joanna trakterar sitt 
instrument på ett sätt som ingen annan 
- med undantag för Harpo Marx. Sedan 
hör det naturligtvis även till saken att hon 
råkar skriva förtjusande vackra låtar och 
dessutom har en röst lika skarp som en 
ömsint laser. Ladda hem omedelbart.

The Good, The Bad and The Queen
Trots ett gruppnamn som lider av 
minuskarisma så har Damon Albarn 
lyckats samla några glada kompisar i 
samma studio. Det låter ungefär som 
ett gråhårigt Gorillaz. Men bara det 
faktum att den forne Clash-mannen Paul 
Simonon är med, gör skivan till ett måste.
Santa Maria, Make Up.
 En spröd flöjtton växer till en envetet 
stigande flodvåg, där all möjlig musikalisk 
(nyttig) bottenvegetation sköljs med. Som 
att få tång i håret. Eller vakna upp med 
onda vader efter en extatisk dansnatt.

Dead Machines, Futures. 
Oväsen av elektronik och mest 
hemmagjorda prylar. Så högt och slamrigt 
att ingen stör dig med oväsentligt 
pladder. Ingen vågar sig nära. Du skulle i 
alla fall inte höra vad de sade. Fantastisk 
motsats till örongodis och tralliga låtar. 
John Ohlson, from Wolf Eyes förstås, 
tillsammans med svårt extatiska 
ljudtrollaren Tova Ohlson.

Joakim Jidemo   0411-744 56
joakim.jidemo@nordea.se

Jerry Lee Lewis – Money. 
När man, efter de två inledande 
spåren på plattan Live at the Star-Club, 
Hamburg, ligger knockad och ber om 
nåd drar pianots mest excentriske och 
hamrande virtuos igång Money och 
man kan inte annat än ge upp. Det 
finns inte ett kylskåp eller en lyktstolpe 
i världen som inte svänger loss till 
detta. Rrrrrrrr!

The Magic Numbers – Try. 
Näst sista spåret på deras debutplatta 
är så vackert att det gör ont! Det känns 
nästan som om att de inte vågar ta i för 
hårt på instrumenten av rädsla att de 
ska gå sönder. Romeo Stodart är en så 
begåvad låtskrivare att man har svårt 
att finna ord för det… Tidlöst!

Oasis – Live forever. 
Om de hade lagt av efter första plattan 
och detta hade varit den enda låt 
de hade släppt på singel så hade de 
förmodligen varit det bäst betalda 
reunion-bandet genom tiderna femton 
år senare. En del vet inte när det är 
dags att lägga av!

Nina Hagen – Naturtrane
Soundtrack till världens untergang. 
Polarsmältvatten rullar in. Du har 
precis kysst arslet hej då, lagt dig naken 
på marken, tagit en sista klunk whisky, 
skruvat upp ipod’n och set the controls 
for the heart of the sun. 

Säkert finns det 
intelligenta varelser på 
andra planeter. Annars 
hade vi haft dem här för 
länge sedan
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Jazzpopfolk Norah Jones / Not too late
EMI

Norah Jones ligger på topplistor. Jag 
kan förstå det. Hon sjunger varmt och 
sensuellt. På det där sättet som dussintalet 
countrysångerskor eller singersongwriter 
excellerar i. Mycket bättre. Jones gör allt 
älskvärt, lagom, suggestivt, vältextat. Skivan 
utstrålar ett slags intimitet. Som får en 
att längta efter mer utan att någonsin bli 
tillfredsställd. För där finns inget under ytan. 
Ungefär som att äta socker. Olika stilar och 
beprövade knep blandas. Vi hör till och med 
ett trombonsolo i känt ellingtonmaner från 
djungeltiden – Tricky Sam Nanton gjorde 
det förstås både bättre och svängigare. 
Allt är så. Det påminner om något – som 
är bättre. Sök gärna upp originalen och 
skaparna istället. Det är inget fel på jazzblues, 
singersongwriter, country, Ellington… Så även 
om Norah Jones är älskvärd och trevlig avstår 
jag mer än gärna.

Betyg: 3

Thomas Millroth 

Rock John Mellencamp / Freedoms road 
(Mercury/Universal)

John Mellencamp har tvingats leva i skuggan 
av Springsteen och har till och med kallats 
för ”Springsteens lillebror”. Det är synd. 
Inte för att på något vis ta bort någonting 
från Springsteen - Hallå! - utan mer för att 
Mellencamp faktiskt förtjänar ett bättre 
öde än ett musikaliskt liv i skuggan av The 
Boss. Mellencamps senaste album har varit 
förvånansvärt bleka till följd av personliga 
problem och sjukdom, men nu pekar kurvan 
uppåt igen - eller bakåt om ni hellre vill - till 
albumet Scarecrow. Som alltid när det gäller 
Mellencamp handlar det om småstadslivet i 
den amerikanska södern, om rasism, droger 
och drömmar som aldrig uppfylldes. Visst blir 
det patriotisk flaggviftande i Our country och 
i den twangande Americans, som innehåller 
textraderna: ”I like my heroes to be honest 
and strong and wear t-shirts and blue jeans”, 
som sammanfattar Mellencamp rock på ett 
bra vis, och Jim Crow är en snygg duett med 
Joan Baez. En och annan musikalisk rynka, 
men stämbanden har fått tillbaka spänsten 
låter oförskämt fräscha, det enda jag 
egentligen saknar är en hårt slående Kenny 
Aronoff och hans kakburksvirvel.

B

Lars Yngve

Worldmusic Tamashek Tinariwen /  
Aman Iman (ISOM 65CD/ Border)

Gruppen Tinariwen består av tuareger, 
ett nomadiserande ökenfolk från bland 
annat norra delen av Mali. Själva kallar de 
sig för Kel Tamashek – och det namnet är 
förbundet för all framtid med en säregen, 
monoton, närmast hypnotisk gitarrstil, som 
är ryggraden i den moderna musik, som växt 
fram under de senaste tjugo-trettio åren.
Tinariwen – som betyder ”tomma platser” 
– grundades 1982 i ett träningsläger i Libyen 
för Tamashek-rebeller. Men så småningom 
insåg de statslösa nomadrebellerna att 
överste Khadaffi bara använde dem för 
egna syften. De bytte ut sina vapen mot 
instrument. De hade nu redan skapat 
den stil som är så typisk. I botten finns en 
rytmisk malande musik som närmast kan 
karakteriseras som minimalistisk. Om ni vill 
höra den fullt ut skall ni leta rätt på skivor 
med gruppen Tartit – de kommer hypnotisera 
er med sin märkliga stämmor och repetitiva 
figurer på slagverk och stränginstrument 
- . Medlemmarna i Tinariwen hade hört 
bluesmusiker som John Lee Hooker, reggae, 
Jimi Hendrix, och fann släktskap. Den 
gitarrstil de skapade blandade monotins 
suggestion med Hookers vresiga övertygelse. 
Det är inte så konstigt. För över hundra 
år sedan tog svarta slavar från Västafrika 
med sig en musik som så småningom blev 
en del av bluesen och reggaen. Nu kom 
denna musik i retur och förnyade en starkt 
folkligt förankrad musik. Inte underligare 
än då kubanska rumbaorkestrar turnerade 
i dåvarande Kongo på 50-talet, och de 
afrikanska musikerna kunde inspireras till 
en magnifik ny musikstil med ett gitarrspel 
som ännu satt djupa spår inte bara i 
afrikansk men också i världsmusiken. Nåväl. 
Tinariwen spred sin musik under 80- och 
90-talet via kassetter som ofta förbjöds i  
Mali och Algeriet. De blev snart en legend, 
och sitt stora genombrott fick de med de 
märkliga Ökenfestivalerna i Essakane i Mali, 
som startade 1999. Det faktum att också 
europeiska grupper och musiker som Robert 
Plant inbjöds gjorde att denna musik blev 
känd över världen. Tinariwens första CD 
kom år 2000, ”The Radio Tisdas Sessions”. 
Och musiken är ännu ganska oförändrad. Du 
som gillar John Lee Hooker, Tom Waits eller 
malinesisk griotmusik blir genast förtjust. 
Låtarna är grymt effektiva med dirrande 
gitarrer, fantastisk sång, lyckligt körande 
kvinnor. Det talas ibland om ökenblues – det 
kan man förstå, det är en beskrivning som 
får oss västerlänningar att ana vad det är 
fråga om. Men naturligtvis är en sådan term 
bara det gamla vanliga etnocentriska tugget, 
där vi är en normalitet och de andra är 
intressanta för att de avviker. För Tinariwen 
var deras musik normaliteten och herrar 
Hooker, Marley etc avvikelsen, de kunde låta 
sig inspireras av.

Betyg 4

Thomas Millroth

Experimentell pop Santa Maria (Slottet / 
dotshop)
 

Santa Maria stavas idag ett av landets 
intressantaste musikaliska projekt! Maria 
Eriksson är annars känd från The Concretes 
och Heikki. Och det är nog många som ville 
jämföra Santa Maria med The Concretes, 
men det har de inte så mycket för. Själv står 
jag dessutom ganska sval inför deras ytliga 
lättsmälta pop, där mina varningslampor 
hela tiden blinkar arty! Visst kan man med 
god vilja känna igen enstaka slingor, men allt 
är musikaliskt bättre och mer omväxlande 
på Santa Maria  - arrangemangen, texterna, 
och förvisso sången. Maria Eriksson använder 
rösten intelligent, poetiskt och närmast 
instrumentellt. Hon är en utmärkt gitarrist 
– lyssna bara hur introt i Dogs biter vasst 
- vilket jag gärna skulle vilja höra mer av. I 
Santa Maria har hon samlat erfarna musiker 
och låter den instrumentala paletten glittra 
i alla de färger, från ljusa flöjter, eteriska 
klockspel, mörka oboer, dovt piano och 
dånande trummor. Från små ensembler  
- röst-gitarr-såg! – till maffiga ösiga grupper, 
där bas och trummor dansar med tunga 
rytmiska steg. Det är ett album som samlar 
möjligheter och varje förverkligat stycke 
bär på nya spännande möjligheter. En rik 
och generös musik, där lyssnaren skakas om 
men aldrig lämnas. Det är ingen musik som 
förvandlar lyssnaren till konsument. Jag 
och Maria Eriksson själv står där mittemot 
varandra som individer. Man blir – i ordets 
rätta mening – tilltalad!  Eftersom hon litar 
på sin egen musikaliska  intelligens, tror hon 
också på min.
Santa Maria experimenterar, men får det 
komplicerade att låta så lätt och självklart. 
Ytan spräcks, hon bottnar i folkpop, 
singersongwriter, soul, country och öppnar 
sig mot överrumplande instrumentala 
utbrott, som skvallrar om andra källor. 
Det mångskiftande är en styrka. Genom 
plattans olikskiftande arrangemang styr 
Eriksson ett lyriskt vemod, som hon skickligt 
manövrerar förbi sentimentala grund och 
banala grynnor. Men kasten är många. 
Make up till exempel öppnar drömskt med 
tillrande flöjt och en röst som slingrar sig tätt 
kring instrumenten för att plötsligt vända 
i en mäktig instrumental urladdning. Ett 
mästerstycke, som får mig att drömmande 
vänta på nästa replik…

Betyg 5

Thomas Millroth

Jazz Sten Sandell Trio / Oval  
(Intakt CD122) 

Pianisten Sten Sandell hör till landets 
märkligaste musikskapare. Han har 
blandat influenser från konstmusik, indisk 
musik, minimalism, jazz och på ett mycket 
personligt vis skapat en tungt malande 
hypnotisk egensinnig musik. Det här 
albumet är litet annorlunda. Med sig har 
han två av samtidens absolut unikaste 
gestalter, basisten Johan Berthling och 
slagverksspelaren Paal Nilssen-Love. 
Vad de åstadkommer i det klassiska 
pianotrioformatet vågar jag påstå lämnar 
de flesta bakom sig, inte minst många 
av landets mer uppmärksammade 
konstellationer – ingen nämnd ingen 
glömd. Här finns inget inställsamt glitter, 
ingen flirt med publiken. Sandell litar på att 
vår musikaliska integritet, intelligens och 
fantasi befinner sig på samma nivå som han 
själv, och att musiken kan tala för sig själv i 
kompromisslösa, dynamiska, rytmiska flöden. 
När jag hör Sandells trio tänker jag att här är 
en musikant – en speleman med djävulens 
kraft i alla fingrar och öron som ingen annan, 
längtande efter nya klanger – som startar 
maskineriet på samma växel som den unge 
Cecil Taylor eller Irene Schweizer (alltså 
ingen tillfällighet att han givit ut albumet 
på Intakt, som man annars mest förknippar 
med den dämoniskt drivande schweiziska 
pianisten). Alltså, nog med ord: Sandell, 
Berthling, Nilssen-Love spelar var och i en 
egen superjazzklass och som trio når de ännu 
längre! Årets jazzskiva har redan kommit!

Betyg 5

Thomas Millroth

Alternativ pop David Karsten 
Daniels / Sharp Teeth (Fatcat records)

David Karsten Daniels är en genomsympatisk 
musiker från North Carolina. Albumet 
är trevligt, berättande i en levande 
songwritertradition. På ett sätt känns 
varenda spår utlämnande och naket. 
Uppriktigt, alltså. Samtidigt är det en skiva 
där det slamriga, ösiga, vemodiga och 
alternativa – alltid litet på en höft - hela tiden 
understryks med tjock röd penna. Det blir 
som ett självändamål, som litet överskuggar 
ett bra låtmaterial.

Betyg 3

Thomas Millroth

Pop Weeping Willows / Fear and love 
(Grand/EMI)

All den charm som tidigare omgav bandets 
musik känns nu bara utstuderad och 
kopierad. Magnus Carlssons krystade försök 
att vara Morrissey är beklämmande och Andy 
Bell (Oasis) har man troligtvis, åtminstone 
låter det så, anlitat för att ha någon att ha och 
se upp till i studion och med en förhoppning 
om att ge inspelningen lite stjärnstatus. När 
jag stänger av en skiva och plockar fram den 
avstängda skivans förebilder kan man inte 
kalla resultatet speciellt lyckat.
Det luktar malkulor.

2

Lars Yngve

pop Bloc Party / A Weekend in the City
Wichita Recordings/V2

Denhär skivan innehåller många 
intetsägande sånger om relationer. Kele 
Okereke har en sångröst som är nästan-bra 
på ett sätt som är påfrestande. Det hela börjar 
kännas angeläget endast när Okereke tänder 
hårda gnistor av desperation med ord om 
hur det är att vara svart i Storbritannien (»In 
every headline we are reminded/that this is 
not home for us«). Men musiken är för form-, 
melodi- och identitetslös, och gnistorna för få, 
för att få futt på plattan.

G

GRAHAM BOWERS

pop Kathryn Williams / Leave to 
Remain
CAW Records/Border

Ej buller älskar jag och bång.
Vad stort sker, det sker tyst
skriver Erik Gustaf Geijer (1783–1847). Geijer 
skrev alltså inte direkt om Kathryn Williams’ 
musik. Det oaktat är detta en stor skiva som 
inte bullrar, som man måste lyssna på när 
man skapat lite tystnad omkring sig. Det är 
ingen musik man kan lyssna på medan man 
diskar, eller bråkar med barnen om varför 
fotbollsstrumporna inte är tvättade. Den 
vill bli hörd på sina egna villkor (»Leave to 
Remain« kom ut på senhösten 2006; det gick 
inte att lyssna två gånger och sedan skriva 
om skivan; den har pockat anspråkslöst 
på flera lyssningar, men förklarat sig vara 
villig att vänta tills jag klarat av att komma i 
samklang med dess villkor tillräckligt ofta).

Kathryn Williams har varit med ett tag 
nu. Hon har alltid haft ett beundransvärt 
mod att välja de inte självklart musikaliska 
orden, att viska långsamt i vår tid av skrikig 
hastighetsbesatthet. Hon utformar alltid sina 
sånger med en försiktig instrumentering 
vars nyanser man måste höra efter noga för 
att upptäcka. Men trots allt detta har hon 
inte övertygat fullt ut, hennes musik har inte 
känts brinnande nödvändig. 

Men nu – kanske till följd av att hon till sin 
förra platta, »Relations« (2004) arbetade bara 
med att tolka andras musik, och på så sätt 
tvingade sig att koncentrera sig uteslutande 
på gestaltningen – finns det en ny fasthet, 
en stramhet i förhållandet mellan innehåll, 
ordval och form, en tydligare känsla av att 
texterna bottnar i livserfarenhet. Ståfelan 
har alltid varit viktig i hennes musik, och 
här finns flera låtar där melodin kryper 
försiktigt (det ordet igen!) fram ur basisten 
Johnny Bridgwoods ödmjuka fingrar. Man 
blir frestad att tända ett ljus, och korka upp 
en flaska rött (Cappello di Prete från södra 
Italien är passande, med sin oframfusiga 
värme och djup) men: bli inte lullig, här gäller 
det att vara alert för att inte missa de vassa 
formuleringar, de oväntade infall, som dyker 
upp oskyltat och frågar dig om du lyssnat 
ordentligt, om du funderar på vad du hör. 
För Williams ägnar sig åt livsavgörande 
känslor och utvecklingar, det är frågor om 
livet och hur man vill leva det som är plattans 
röda tråd. Man kan inte säga såhär till 
vemsomhelst:
»I feel like you’ve turned me into a glass-
bottomed boat
You see everything I hide but still keep me 
afloat«.

En rock-pool är en sådan liten pöl som bildas 
bland klippblocken vid havet; hur mår man 
om man är trött som en rock-pool? Who is 
your future resting its head upon? frågar 
hon, och det skulle kanske låta påträngande, 
om inte Kathryns utgångspunkt var att man 
behöver vara ärlig mot sig själv, och ställa 
ärliga frågor – men frågorna är inte fiender. 
Som hon sjunger i en av sångerna: »Let it 
happen, relax/Don’t try to fight it«. Skivans 
styrka är att det inte trycker upp saker i 
ansiketet på en, men inte ryggar för att 
sikta mot det veka livet. Försiktigheten har 
ingenting med mesighet att göra.

Hon talar väl till oss alla när hon sjunger 
»You need a place to go and a place you’ve 
been«? Det är ofta svårt att säga om hon 
sjunger ur en känsla av melankoli eller 
livsglädje, om det är resignation eller trots 
som har överhanden. Men man själv bemötar 
ju inte livet och dess utmaningar met ett 
otvetydigt sinne; de som eventuellt känner 
att de min själ gör det har nog inte så mycket 
att hämta hos Kathryn Williams.

GRADE 4

GRAHAM BOWERS
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Asså den handlar om en turkbrud 
å en svennebrud som bokstavlien 
stöter ihop me varandra utanför 
snutpluggets intagning. Dom blir 
typ dödspolare direkt för dom 
håller lixom ihop mot killarna, 
va. Sen blir svennebruden Elin 
lack på sin snubbe å strular me 
en å instruktörerna å får värsta 
ågren. Då passar snubben på att 
lägga in en stöt på turkbruden 
Jasmin som får ågren å sticker. 
Sen berättar snubben för Elin 
att han stötte på Jasmin å så 
blir hon lack på hon! Fast inte 
så länge för han va en idiot 
ändå tycker hon, asså va! Sen 
handlar den om jasmins fassa som 
e TTT = Turkisk Tåraxkiråg som 
kör Tunnelbana. Hans kona har 
dratt för att han va så lack 

för att han inte ble docktor i 
Sverige. Hon pola me en svenne 
men hon kommer tibax på slutet. 
Behöver ja saja att brudarna 
kommer in på snutplugget? Nä… 
fastän de va nära att dom dabba 
sig för dom satte dit en av 
killarna i snutplugget som va 
kriminell å rasist genom att 
sno Elins fassas koder till 
brottsregistert. Ska du gå å se 
den ha en schysst brutta, eller 
snubbe, å hångla me för den e 
riktit feelgoodig!!!

Jack-Åke, ständig praktikant

Burspråket

Historia 1:
Två fiskare i Simrishamns hamn morgonen den 6 mars 1953:
 - Har du hört att Stalin e dö? 
- Tro di. Vilken båd jubbade han pu?

Analys:
Då undertecknad hafver förbarmande öfver de mindre hvetande ur det 
s.k. proletariatet, finner denne det dock oerhört behklämmande att denna 
stora okunskap om den Sovjetiska Republikens landsfader, den store 
frälsaren från den kapitalistiska och feodala rovdriften, frodades i dessa 
lägre klasser i hvårt samhälle. Detta finna han så tragiskt att han i det 
närmaste börja gråhta. Måtte de hvara bättre upplyhsta idag!

Historia 2:
Svensken till sina engelska vänner: ”Vet ni vad jorden heter på latin?” ”No, 
tell us!”

Analys:
Återigen kan eder ödmjukaste konstatera, äfven om han kalla sig anglofil, 
att det äro betryckande hvilken okunskap det råhda bland hvåra brittiska 
hvänner. Att hjorden heta Tellus på latin skola ingen hvara omedhveten 
om. Undertecknad måste genasth aflägga hvisit hos sin gode hvän, 
Latinprefekten I. J. Reilly på Oxford, för att inkvisera ehuru det hvara så illa 
ställt i detta högbildningens språk. Utaf det lilla man kan utläsa af den 
tidigare lästa lustifikationen kan man dock konstatera att engländarnas 
kunskaper uti svenska äro förhvånanshvärt goda.

- Det är ju duvan.

Se upp för 
dårarna

Varje månad väljer 20 000 att ta hem 
och läsa Nya Upplagan.

- Näe.

- Hör du! Vet du 
vilket djur det är 
det som erkänner 
att motståndaren 
vann?

Nya Upplagan växlar upp och söker 
ny medarbetare. 

Du har goda erfarenheter av försäljning. Du är 
naturligtvis ambitiös, målinriktad och vill gärna 
jobba i en tidning med tryck i.
Som annonssäljare har man kontakten med, och 
ansvaret för ett stort antal kunder från en mängd 
olika branscher. 
Tillsammans planerar vi annonseringen och 
diskuterar innehåll, införingsdatum och placering. 
Det kan gälla allt från rådgivning vid långsiktig 
annonsplanering till mycket snabba ryck.

Mejla till: lars@nyaupplagan.se
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Jag blev rejält lurad förra 
månaden, jag sökte nämligen 

ett jobb som var ledigt. Jag fick 
jobbet, men inte var det ledigt, 

tvärtom, jag har fått jobba både hårt och länge varenda dag. 
På lördagen satt jag och njöt av min 

ledighet hemma i köket och lyssnade på inbillningsradio och på programmet Du är inte så alls så frisk som du tror. Efter att ha hört några hemska berättelser, och vad det hela så småningom ledde till, blev jag orolig, och min hals började plötsligt kännas närmare än vad den i själva verket är? 
Jag tog en livlina och ringde en vän som tycket jag skulle gå och lägga mig en stund. När jag var liten och jämrade mig så sa alltid min mormor att jag skulle gå och lägga sig en stund, oavsett om jag ont i magen, i huvudet, hade fått ett blåmärke, en hötjuga i skinkan eller om jag kom hemspringandes med ett brutet ben, så gick det alltid över om man bara gick och vilade sig en stund. 
Men det var då - det  är andra tider nu.Inne hos doktorn fick jag sätta mig på sängkanten och dingla filosofiskt med benen en stund innan dörren rycktes upp med ett baksug som orsakade lock för mina öron. In stormade ett helt gäng som en insatsstyrka och tog på sig gummihandskar och petade på mig som om jag hade en smittosam sjukdom. De knöt en lapp i ett snöre runt min ena stortå med obegriplig text på och därefter turades kandidaterna om att slå mig på knät med reflexklubban och skratta högljutt. Den som hade flest pennor i bröstfickan - ett levande bevis för att en mans räckvidd nödvändigtvis inte behöver vara större än hans underbett -  harklade sig plötsligt och sade med Sven Jerring-lik stämma: 

Om du tar av dig kalsongerna och böjer dig framåt så ska vi se vad vi kan göra åt ditt halsont!  
Sagt och gjort. Efter många om och men lyckades doktorn konstatera att det mycket riktigt var något fel någonstans, men att det onda troligtvis inte satt i knäna. Tänk vad duktiga läkarna är nuförtiden! 
Jag fick en klapp på axeln och en burk neonfärgade tabletter med mig som jag svalde i kafeterian på sjukhuset. De verkade 

snabbt och det var bra tjong i pillerna, jag försvann in i dimman. Och just dimman fick mig att gå och leta efter mina öron hela förmiddagen tills jag upptäckte en skylt med texten:  Huvudlager. Jag har aldrig varit speciellt klipsk men att byta ut mitt originalhue mot en protes blir det inte tal om. Jag skenade iväg i motsatt riktning. Samtidigt som jag fann mina öron fick jag för mig att jag skulle bli av med obehagliga eftersmaken av otvättade löständer om jag bara gurglade munnen med T-grön. Men istället för dryckens vanligtvis 

behagliga friskhet, som under mer normala 
omständigheter för tankarna till ett luftigt 
tibetanskt tempel, fick den idealiska 
aftondrycken istället mig till att tänka på 
ett oljeraffinaderi i Kazakstan? Och värst 
av allt var att när jag skulle klä på mig så 
upptäckte jag att jag förlorat alla känslor 
för min favoritskjorta. Jag tog ett snabbt 
beslut om att det var frisk luft jag behövde 
och ringde därför till närmsta hästuthyrning 
och bokade en kuse med damcykelsvank. Kraken 
stod på gården iklädd ridhjälm, ägarna 
var rädda om hästen, sa de. Jag klättrade 
upp och polygripknep med benen om magen, 
tjoade högt och red iväg. Frisk luft rensar 
hjärnan och genererar nya tankar. Jag 
satt där i lugnan skump och motionsrökte 
och fick fina idéer som att börja 
tillverka svart tippex, och att mima till 
instrumentalmusik, men även att det kanske 
är dags att införa Lokets-nationaldag den 
34 oktober. Hästuthyrning kräver tydligen 
en del krånglande pappersarbete, för när vi 
kom tillbaks efter turen satt uthyraren i 
stallet och tuggade på sina momspapper. 
På kvällen tog jag det lugnt med en dusch 

och Hem till gården, avsnitt 634 227 - När 
Annie lyckades förväxla stödstrumporna med 
sitt hårnät, minuten innan hon skulle ta 
traktorn in till Amos på puben. 
Jag gjorde chockladpudding när det ringde 

på dörren, Jag skruvade ned volymen på tv:n 
och tittade i dörrögat, det var det var min 
granne Elsa. Där stod jag alltså med en skål 
nygjord pudding som jag egentligen ville ha 
helt själv, och tvekade, men öppnade ändå 
till sist. Elsa är en knepig liten tjej med 
hysteriska anlag, och hon hann inte mer än 
att precis komma innanför dörren innan hon 
tittade ned i skålen och tjöt högt: 
Det där påminner mig om den gången då 

morfars stomipåse sprack! 
Vi åt ingen pudding den kvällen. 
Vi satt tysta tillsammans när Elsa plötslig 

vände sig mot mig och sa: Har du tänkt på 
att man även kan andas genom näsan, det 
borde du prova någon gång! 
Då kom jag av okänd anledning till att 

tänka på min morfar och när han serverade 
spegesill med dyppa, och jag inte ville 
ha. Först fick jag en dansk lusing sen sa 
morfar: Tycker du inte om maten så svälj den 
påg!
Du, sa jag till Elsa: jag har fotografiskt 

minne: förutom att jag blixtrar till då och 
då så kommer jag dessutom alltid ihåg ett 
kort om jag sett det!
Hajhaj

Mitt nya centrallås. Fick 
det jättebilligt.

Jag provade 
min nyinköpta 
trimmer på 
grannens 
påg inför 
skolfotot.
Den funkade 
bra, han blev 
jättenöjd.

Utombordare?

Hänt i veckan.
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Kan det vara annat än en avundsväckande sannsa-
ga, för den som älskar en idrott, att utvecklas till 
att vara bland de erkänt bästa, att tillhöra eliten, de 
som i världens ögon definierar den eller den spor-
ten? Det måste väl vara en friare tillvaro, att vara be-
undrad för att man ägnar sig åt att få ut det maxi-
mala av sin begåvning? Det är inte så säkert: det kan 
vara så att någon når dit, känner på det, och tycker: 
Nej, det här är inget för mig.

Malin Olsson   0411-744 38
malin.c.olsson@nordea.se

Det är bekräftat nu. Motion 
är verkligen min värsta fiende. 
Efter att ha förnedrat mig själv 
åtskilliga gånger på gymmet 
har jag nu bestämt mig för att 
aldrig mer sätta min fot i någon 
träningslokal. Bara tanken av 
att brädas av 60 åriga tanter 
iklädda i trikåer som både 
lyfter och springer bättre än 
mig är outhärdlig. Det får mig 
att vilja sätta eld på varenda 
träningsredskap. Det får mig att 
vilja graffitimåla pizzor på stans 
alla affischer om ett ”sundare liv”.

Varje gång jag ser en joggare 
på stan kommer Timbaktus 

låt ” the botten is nådd” som ett klagande böneutrop upp i mitt 
huvud. Jag får en plötslig krampliknande ångest i min kropp 
och 3 sekunder senare har jag mer eller mindre drabbats av 
hungerkänslor. Det är samma hungerkänslor som jag får när jag är 
hemma och besöker mina föräldrar. De är inne i en skrämmande 
fas just nu. Där snackas GI-metoder och min kära moder trampar 
varje dag på sin nyinköpta träningsmaskin från Tv-shop. Överallt 
jag vänder mig så tränar folk. Vem jag än snackar med så ska de 
träna. Är jag den enda i världen som faktiskt hatar att motionera?

Förra året försökte jag mig på det där med att powerwalka 
innan frukost. Det höll i fyra dagar. Hela grejen med att gå upp 
en timme innan frukost och faktiskt RÖRA på sig gjorde mig tills 
sist helt knäpp. Det kvittade om jag tog rundan om bageriet, det 
gick bara inte. Inga wienerbröd i hela jäkla världen kunde få mig 
att stiga upp sju på morgonen till sist. Jag minns även när jag 
investerade i ett dyrt träningskort på Hangaren. Det fick mig även 
att investera i en röd träningsdress från Adidas. Först var jag inne 
på att köra en åttiotalsstil al´a Eric Prydz video ”Call on me” med 
rosa tights, röd body och ett matchande hårband. Men sen kom jag 
på att det kanske var lite bakom denna tidsepok vi lever i nu. Och 
inte nog med det, jag ägde ingen turkos ögonskugga och min häck 
var tre storlekar för stor för vad den outfiten hade krävt. Så mitt 
intresse höll i sig i ca 3 månader innan jag tröttnade, och faktiskt, 
tro det eller ej, satt och tryckte i mig lösgodis samtidigt som jag 
satt och trampade på en obekväm träningscykel med ettans växel 
bestämt inställt. Enligt mig var detta otroligt nyttigt. Men som 
sagt, det höll inte länge och nu ligger den röda träningsdressen 
långt inne i garderoben och trängs med nittiotalets magtröjor.

Jag vet inte riktigt vad det var som fick mig att sluta träna. 
Kanske var det det faktum att jag faktiskt behövde göra en 
kraftansträning för att komma till gymmet, eller så tröttnade jag 
helt enkelt på att bli uttittad av seriösa bodybuilders då jag låg 
där på mattan och gjorde 10 situps för att sedan halvt döende 
göra några halvhjärtade försök till ett par armhävningar. Gud jag 
minns de eftermiddagarna då jag låg på soffan med och såg hur 
minutvisaren sakta närmade sig 17:00. Jag minns vilken otrolig 
trötthet som tog tag i mig och fick mig tillslut att komma på en lam 
ursäkt för att slippa just det där spinningpasset. Klassikern var ” Jag 
känner mig lite snuvig, tar en morgonpromenad imorgon istället. 
Det är ju faktiskt inte bra att träna när man håller på att bli förkyld” 
Tror ni jag tog den där morgonpromenaden?

Dessutom så finns det faktiskt några bra anledningar till att inte 
börja träna. 1. Man drar inte på sig några förbaskade skador. 2. Man 
får mer tid åt att sitta och fika. 2. SKOR! Man kan ju inhandla ett par 
nya skor för de pengarna som man lägger på ett terminskort.

Så jag säger tack men nej tack till allt som heter motion. Så 
länge jag håller mina 64 kg är jag nöjd med livet. Eller ja, så nöjd 
som man kan vara med att bo i Ystad och se feta Friskis & Svettis 
skyltar på var femte annonspelare.

Joannas 5 i topp - Mars
1. Pumps. Man kan aldrig få för många skor. Inte sant? Favoriterna finns att 
hitta på Acnes webshop och den främsta anledningen till att jag så gärna 
vill ha dem är klacken. I vår kommer det synas rätt mycket konformade och 
fantasirika klackar och dessa är perfekt att starta upp våren med. Dessutom är 
de cognac färgade vilket man kan få till en riktigt snygg missmatchning med. 
Ska man eller inte?

2. Detaljer. Hur trist än man känner sig så kan man alltid lägga till ett 
annorlunda skärp eller kanske en färglad scarfs. Just nu kör jag på rätt 
mycket secondhand från Chique Vintage. Det är en liten butik i utkanten av 
Davidshallstorg i Malmö. Accessoarerna där är handplockade och man hittar 
alltid något, dessutom är blir man alltid så trevligt bemött av personalen.

3. Organiskt. Nu är det dags för oss klädtokiga att tänka på naturen. Ett bra 
initiativ av H & M som i mars kommer lansera en kollektion för kvinnor med 
sköna plagg som är gjorda av organisk odlad bomull. Jag är förväntansfull då 
jag  redan har hittat 2,3 plagg som jag vill ha.

4. Outlet. En ny outlet butik vid namn Jepson kommer slå upp portarna i 
Stärkan, Kivik. Märken som J.Lindeberg, Odd Molly,Nicholas Deakins, WESC 
m.m kommer säljas och butiken kommer ligga ovanför Kvalitetsoutlet och 
Märkesoutlet.

5. Färger. 365 Sunshine heter MQ:s nya märke. Det är en kollektion som består 
av flickiga toppar, klänningar och linnen. Men man kan även hitta snygga 
jeans och har man riktigt tur så finns den söta vita jackan kvar. Stod och 
kollade på den länge på realeasekvällen men fick aldrig tummarna loss. Det 
ångrar jag dock bittert nu.

Tingvalla vimmel 
Efter tjugo minuters bilfärd med 
högsta volym på Maddes partyplatta var 
vi äntligen framme vid Tingvalla. Direkt 
jag kommer in granskar jag folkmassan 
och konstaterar att folk ser riktigt glada ut, 
att stämningen är bra och att det svänger 
rejält om banden som spelar. Bra, roligare 
att fotografera glada människor säger jag 
för mig själv samtidigt som jag plockar 
upp kameran och börjar knäppa bilder.  
Efter mig trippar Madde med sina nya 
skor som gör hennes redan så snärta figur 
otroligt jäkla mycket mer snärtig. Själv går 
jag runt i ett par låga stövlar och känner 
mig allmänt osnygg då mina stackars 
fötter inte längre pallar trycket av att 
ständigt behöva trängas i ett par 10:cms 

pumps. Så medans hälften av folket glider 
runt i korta klänningar som visar ett par 
välsvarvade spiror sjunker mitt redan så 
bittra humör allt lägre ner och tillslut får 
Madde rycka in och vråla att jag faktiskt 
ser snygg ut, oavsett vad. 
Dagens I landsproblem, eller vad säger ni?

Efter att ha stått och diskuterat 
målarfärg med en kille som uppenbarligen 
inte förstått det där med ”lagom är bäst” 
lämnar jag hans öl-luktande närhet för att 
bege mig mot dansgolvet. Plötsligt känner 
jag en hand på mitt arsle. En svettig hand 
som stryker längs min jeansklädda bakdel. 
Min första tanke är att det är fan att jag 
inte har på mina superslim strumpbyxor 
som gör mig häck lika tight som mammas 
lycratights. Men två sekunder senare 
kommer jag på mig själv och blir istället 
förbannad på människan som nu står 
och hånflinar samtidigt som han kniper 
till och vrålar ” Schysst häck bruuuden!” 
”Men det var ju det självaste fan” vrålar 
jag tillbaka, ”Gå och tafsa på någon som 
matchar din egen personlighet, fortsätter 
jag och tar tag i Madde som mest står och 
ser förvirrad ut. Med långa steg (hennes 
är så klart mycket mer graciösa då hon har 
skor till det) beger vi oss mot det motsatta 
hållet och slinker snabbt in på toaletten 
där en tjej står och snackar i telefon. Helt 
plötsligt brister hon ut i ett hejdlöst roligt 
asgarv och berättar lite halvsnurrigt att 
hennes pojkvän nyss har vaknat upp på 
en åker någonstans söder om Tomelilla 
och att det enda vettiga han har i fickan 
är sin mobil. Var han är vet han inte, men 
full som en alika är han. Givetvis stämmer 
vi in i hennes garv och när vi äntligen 
har lugnat ner oss avslutar hon med att 
säga ”Jag får nog åka och leta rätt på 
grabben, där kan han ju inte sitta” och 
sen vinglar hon ut varpå jag och Madde 
tittar storögt på varandra och bara skakar 
på huvudet. Efter ett tag hittar vi några 
av medlemmarna av bandet Lifecode. 
Madde står och snicksnackar med en av 
dem och jag står mest och funderar över 
livets mening. Efter denna händelserika 
kväll kapitulerar vi som två utmattade 
slagskämpar och går och säger hejdå till 
Glende som kvällen till ära jobbar som 
ljudtekniker, därefter går vi med raska 
steg mot utgången och startar bilen för 
att bege oss mot Ystad och Burger House. 
Med en Hawaiiburgare, en stor Cola och 
trudelutten ”Nananana, snart är det 
Lördag igen!”.

Joanna Swica



27

Fredde Nilsson från Tomelilla 
är ett Arsenal-fan som titt och 
tätt åker till England för att 
”gå på match”. Det mesta i hans 
liv kretsar kring Arsenal och 
han använder naturligtvis 
även boxershorts med kanoner 
på. Här får vi en rapport på hur 
det kan se ut ett par vanliga 
dagar när han följer sitt  
älskade fotbollslag.
På förhand såg vecka 8 ut till att kunna bli 
en trevlig vecka. På kvällen, måndagen den 
19 februari kl 22.30, satt jag och tre polare från 
Trelleborg på färjan till Rostock. Vi anlände 06.00 
på morgonen därpå och satte oss därefter i bilen 
för en liten tripp på 60 mil till Eindhoven som var 
ett av resans mål - ett annat var naturligtvis att 
få se Arsenal göra mål! Vi anlände till ett vårlikt 
Eindhoven vid 12-tiden och hittade snabbt till 
hotellet som, för ovanlighetens skull, hade ett 
perfekt läge med ett gångavstånd på 5 min till 
arena och city. Dagen tillbringade vi i centrum 
där det pågick någon sorts festival. Vid 20-tiden 
började vi gå till Philips Stadion. 20.45 var det 
kick off och stämningen på arenan var underbar. 
Matchen skriver jag ingenting om eftersom 
”mitt” Arsenal fick smisk med 1-0, men det är 
retur om två veckor så det finns ändå en chans 
till att gå vidare. Obligatoriskt pubbesök efter 
matchen, därefter i säng eftersom vi hade en 
tripp på 80 mil hem på onsdagen. Det gick bra 

ända tills vi kom till ungefär halva Danmark där 
snökaoset började.  Men vi kom helskinnade 
hem. På torsdagen var det åter till vardagen med  
2 dagars arbete innan det var dags för nästa 
äventyr.

Lördagen den 24 feb lämnade jag Tomelilla 
vid åtta på morgonen och styrde mot Sturup 
för att flyga till London. Läste FourFourTwo 
(världens bästa fotbollstidning) på planet och 
efter att ha landat på Stansted tog jag tåget in 
till centrala London och bytte tåg på Paddington 
station för vidare transport till Cardiff.  När jag 
anlänt till Cardiff var det åter dags att leta upp 
boende och lämna väskor för att vid 19-tiden 
möta upp med två svenska kompisar och några 
engelsmän för att gå ut och käka och, ja, just det: 
gå på pub. På söndagen var det dags för resans 
höjdpunkt, ligacup finalen mellan Arsenal och 
londonrivalerna Chelsea på Millenium Stadion 
kl 15. Vi laddade upp på en pub strax bredvid 
arenan. Millenium är en mäktig arena som ligger 
i centrala Cardiff. Inför en fullsatt stadion blev 
det tyvärr förlust med 2-1 och jag ordar ej mer om 
det. Efter matchen blev det pubbesök, taktiksnack, 
vad gick fel, varför och hur borde de egentligen 
spelat? Efgter ett par snabba öl var det dags att 
bege sig till tåget för en två och en halvtimmes 
lån g resa till London.

Vi ställde oss i kö vid 19-tiden och var framme 
i London kl 00.30.  Totalt kaos med andra ord. 
Måndagen tillbringades i London med en del 
shopping och några pubbesök innan det var 
dags att bege sig hem till Sverige. Nu dröjer  det 
ett tag till nästa resa. Sammanfattningsvis så 
lämnade väl resutaten en del övrigt att önska, 
men bekantskapen med Eindhoven och Cardiff 
var verkligen positiva, två verkligt trevliga 
fotbollsstäder.

Fredrik Nilsson. 

Ett fan rapporterar

Finns det liv i mars? frågar sig detta nummer av Nya Upplagan. I alla fall 
för fotbollsfolk är det nu det riktiga livet börjar återvända, temperaturen och 
antalet ljustimmar börjar påminna om sådana förhållanden som är förenliga 
med mänsklig existens, alla vaktmästare inser att de snart, om än motvilligt, 
måste lämna tillträde till gräsytorna. Fast, ogrumlad glädje kan vi inte känna, 
eftersom vi vet att om sisådär sex-sju-åtta månader, då ställer detta lands 
klimatmässiga dubbelansikte återigen till det.

För medan fotboll i de mer beboeliga delarna av Europa är en vintersport, 
innebär vår nordlighet problem. Visst, hallar att spela fotboll i finns, där man 
under vinterhalvåret kan träna mycket som är nyttigt (fast då får man inte 
haka upp sig på formatet för 5-mannafotbollen, som inte är så mycket fotboll 
som ishockey utan käpp och med rund puck). Och det finns grus.

Vinterträning på grus: en svensk klassiker. Grussäsongen för ett lag i de 
lägre divisionerna handlar om inställda träningar, ojämn närvaro bland 
spelarna, träningar som visserligen genomförs, men under fotbolls- och 
livsfientliga väderförhållanden och på dito underlag. De mer ambitiösa lagen 
kanske har bättre närvaro – men det går inte att träna kvalitativt på grus, i 
skånska vintervindar och på ett underlag som skiftar mellan modd, sten och 
halkbana. Grus är helt enkelt inte tidsenligt; även på den relativt låga nivå 
som de bästa sydostskånska lagen spelar på så ligger tonvikten i modern 
fotbollsträning på tempot och effektiv bollbehandling med kulan på mattan. 
Att träna intensivt på detta ombytliga underlag flera dagar i veckan utvecklar 
hellre ljumsk- och knäskador än de eftersträvade fotbollsfärdigheterna.

Ytterligare en dimension är att i varje förening, oavsett nivå, så är 
ungdomsfotbollen, utvecklingsarbetet, en av de viktigaste delarna av 
verksamheten. En avslappnad relation till bollmottagandets konst går 
knappast att fostra fram med vilt studsande bollar, eller bollar som fastnar i 
gyttjepölar – och frågan är, hur bra träning kan man erbjuda en grupp barn 
när de som inte blåser bort drabbas av hypotermi?

Graham Bowers
FOTBOLL ÄR JU FOLKIDROTTEN i sydöstra 
Skåne – så det är oförståeligt att vi inte 
har några inomhuskonstgräsplaner 
att spela på om vintrarna (Nils 
Holgerssonhallen i Skurup ligger för 
långt åt väster för att kunna räknas som 
en lokal anläggning för oss österlenare 
och kvasiösterlenare). Det är ännu 
mindre förståeligt att vi inte ens har 
några utomhusplaner. Det är för dyrt, 
svaras det slentrianmässigt så fort 
ämnet kommer på tal. Men kan det 
vara så att bristen på konstgräsplaner 
till viss del även beror på en brist på 
vilja och fantasi, såväl på kommunnivå 
som bland föreningar? Tänk flexibelt: 
det finns hallar i vårt område där man 
skulle kunna byta ut det hårda golvet 
mot konstgräs. Vill man anlägga en 
plan utomhus behöver man inte redan 
från början anlägga en helstor plan. Och 
det är nämligen så att man kan ansöka 
om bidrag från UEFA (det europeiska 
fotbollsförbundet) för att anlägga 
konstgräsplaner som är tänkta att 
vara tillgängliga för gräsrotsfotbollen 
– dvs för skolklasser, allmänheten, 
fotbollsföreningar. I Sverige tycks tanken 
vara att det är för krångligt att ansöka 
om sådana bidrag, vilket kan förklara 
att det i hela landet finns sex-sju sådana 
delvis av UEFA finansierade planer. I 
Norge – ett land som har liknande klimat 
och liknande ekonomiska förutsättnngar, 
men där befolkningen är runt hälften 
så stor som Sveriges, och där landslaget 
kommer på 47:e plats i den officiella 
rankningen av världens fotbollslandslag 
medan Sverige är rankat 16 – finns det 
över 2000.

Dags att se möjligheterna?

EXTRA SPACE

Vintersport
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Tre vanliga sjukdomar på Österlen, 
enligt Per Öra.
Avundsjuka den vanligaste, fylle-
sjuka den värsta och sådan sjuka 
man dör av.

 
Avundsjuka
I fiskevärlden är just dessa sjukor också vanliga. Låt väl 
att den siste är förhållandes ovanlig de första 40-50 
åren men till sist är även den oundviklig.

 För fiskare är just avundsjukan den bästa 
motorn/generatorn för att fånga den store eller hitta 
alternativa fiskemetoder.

Att snegla på sin kompis storfångst, tillfällig 
fiskebroder och läsa reportage om storfångster slår an 
en sträng i en som skriker massa dumma saker.

De har bara tur, världen är orättvis, 
fångstbegränsning för vissa, reglering av fiske, Han har 
säkert fuskat och köpt den av någon yrkesfiskare,

Den vakna tiden efter en sådan dag brukar sluta med 
en idé om vart den skall fångas och när.

Tanken kommer upp varje gång man konfronteras 
med dessa storfångster. Det räcker att man börjar 
tänka på fiske, tydligast blir det vid diskussion, 
fisketidningsläsning eller internet-tittande. Det var ju 
fasiken också skulle jag inte kunna…….

När du väl stor på plats och fiskar är det 
förhållandevis tomt mellan öronen. Focus ligger 
på draget/flugan. Kastet lägger dig i upprepandets 
yogavärld. Tiden står still. De skärper dina sinnen 
och förhoppningsvis händer något under fisketuren. 
När tiden är ute, sista kastet är in vevat. Då kommer 
tankarna igen.

Resignerat säger du det var en bra dag…….men 
innerst inne det var ju skälva böveln också. Skall det 
vara så svårt? Du har än en gång inte lyckats fånga den 
store.

 Jag skall visa dem bara jag……..……I 13-14 årsåldern 
när sluttexterna rullade på bioduken och hjältar som 
James Bond och Rocky hade avslutat sina äventyr i 
en grand final uppfylldes man av en känsla av frihet 
och kampvilja. Jag skall allt visa dem. Jag kan bara 
jag kämpar och är tillräckligt stark. Då skall det ske 
underverk…..Då kommer alla att hurra……

Att senare i livet bli trött på den amerikanska hjälte 
sagan är något annat.

Kämpartakter ger utdelning är något man lär sig av 
livet.

Den store fångas uteslutande av någon som har tur 
och bara råkar vara på rätt plats vid rätt tid.

Varför är det så?
Inse att så är fallet är ett steg mot bättre fiske. Endast 

den som fiskar kan få fisk. Är den som får störst fisk 
lyckligast? Är de som inte får något avundsjuka? På 
båda frågorna kan det både bli ja och nej. Jag föredrar 

ja och nej alternativet. Oftast blir det nej och ja i 
hjärnan efter konfrontation med fiskebröder och deras 
lycka.

 Kämpa och lära sig något som är svårt ger 
självförtroende och styrka. Sportfiske är nytt i 
förhållande till människans historia. Gå på fisketur 
är allt ifrån en gammal rit, tradition, socialt umgänge, 
egotripp, matbegär, tävling, avkoppling, fritidsaktivitet 
osv. 

Avundsjuka något gammalt och oundvikligt.  
Skicklighet att fånga fisk skiljer sig från fiskare till 
fiskare. Någon har det medfött. Tänker inte så mycket 
på vad som händer utan rätt som det är ligger det en 
hög fisk på land eller i båten. Andra analyserar och 
drar lärdom, utvecklas. De flesta bara fiskar som de 
alltid gjort. Ett nytt drag, en ny spinnare eller en ny 
fluglina kan göra att man tror att just det påverkade 
fiskelyckan.

 
Hur kan man vara avundsjuk på något som man inte 

kan påverka? Andra får fisk och inte jag. Jag kan bara 
påverka min fiskelycka. Beror mina dåliga fiskeresultat 
på sent uppvaknande och siste man till revet så ä det 
den andra vanliga Österlensjukan som gjort sig skyldig.

Den tredje sjukdomen önskar jag ingen men den är 
oundviklig. Hoppas jag har lyckats fånga några fina 
fiskar innan dess.

 
Text: Johan Kohnke  Foto: Calle Hesslefors

Avundsjuka


