
EN KVINNA MED stort K vet plötsligt inte vem
hon är. Leendet har stelnat i ett grin och
hela nätterna hör hon skrik genom väg-
garna. Men hellre än att stå kvar i den mörka
skogen följer hon med till ett närbeläget
slott, för ett jobb hon inte sökt och som
ingen vet vad det går ut på. De inledande
vändningarna i Malin Axelssons Monster-
kabinettet är minst sagt långsökta, men det
dröjer bara några sekunder innan publiken
sväljer premisserna. 

”Jag har historiska jävla skäl att vara sur”,
säger den antika gorgonen Medusa där hon

går med sin skurhink och kommer Kvinnan
till undsättning genom valv och gångar. Där
finns sedan alla de systrar som genom histo-
rien har betvingats, bespottats och förintats
– ofta till publikens stora förtjusning. Hur
skulle det se ut om monsterkvinnorna släpp-
tes ut ur sitt kabinett? Vad skulle hända med
de rosigt oskuldsfulla kvinnoporträtt som
suttit uppspikade på slottsväggen i århund-
raden? Och vad ska pappa tycka? 

Men det hjälps inte, snart är de lösa alli-
hop! Kirke med sin trolldom, Salome med
sin blodtörst, Britney Spears med sin gräns-
löshet, Lorena Bobbitt med sin kökskniv
och första världskrigets ”Yashka” Botchka-
reva med sin dödsbataljon. De svala halv-
anorektiker till skådespelerskor vi vant oss
vid att se på svenska scener har ersatts med
kvinnor som gjorts fula, stora och groteska

och när Kvinnan, fint spelad av Cilla Tho-
rell, fått möta dem alla är bokens sidor blan-
ka och ingen väg finns tillbaka.

DEN DJUPT SOLIDARISKA Monsterkabinettet
hade kanske med sitt tydligt feministiska
budskap kunnat bli plakatteater i händerna
på en mindre proffsig ensemble, men något
sådant snuddar vi inte ens vid. Låt vara att
tempot blir lite mindre rasande i akt två och
att vissa scener hade vunnit på ytterligare
bearbetning. Men det är bara att konstatera
att Unga Klara just nu bjuder på en stor-
artad kollektiv teaterupplevelse, som fak-
tiskt gör att världen ser lite annorlunda ut
när publiken på stapplande ben stiger ut i
ljuset.
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Monsterkvinnorna släpps fria
Långt ifrån den plakatteater den hade kunnat bli. Monsterkabinettet på Stockholms stadsteater är en storartad upplevelse.

DEN HYGGLIGE POLISEN och boxaren Danny
Coughlin av irländsk ursprung och den svar-
te hantverkaren Luther Lawrence på flykt
undan ett mordåtal är huvudkaraktärer i
Dennis Lehanes mäktiga episka roman Ett
Land i gryningen som utspelar sig i USA,
huvudsakligen i Boston, åren 1918–1919. 

Mellan dessa män utvecklar sig efter
hand en varm vänskap, vilket egentligen
borde vara en omöjlighet i ett samhälle så
splittrat och söndrat av etniska-,  klass-, och
rasmotsättningar. Där spanska sjukan skör-
dar tusentals offer, där våld och gangsterväl-
de härskar, där strejker och opinionsyttring-
ar från arbetarklassen ses som uttryck för att
bolsjeviker och anarkister vill störta den
bestående ordningen och därför slås ned på

order av fabriksägare med hjälp av korrupta
polischefer. 

I DENNA SKONINGSLÖSA värld lyckas de bägge
osannolika vännerna av egen kraft och med
stöd av varandra utvecklas till värdiga, med-
vetna människor som engagerar sig för de
förtrycktas och utnyttjades sak. I Luthers
fall genom kontakten med medborgarrätts-
rörelsen. I Dannys fall som ledande facklig

företrädare för Bostons underbetalda polis-
kår som han senare leder i strejk, förödande
både för poliserna och för staden. 

Skildringen av de våldsamma upplopp
som sedan utbryter är på gränsen till out-
härdligt i sin intensitet, bland det starkaste
jag läst. 

Detta är med nödvändighet en bok där
männen spelar huvudrollen, men det hin-
drar inte att det finns flera porträtt av starka,
målmedvetna och självständig kvinnor.

Det på sätt och vis lyckliga slutet känns
märkligt nog inte alls påklistrat, utan sna-
rare trösterikt: Solidaritet, vänskap, omtan-
ke är trots allt möjligt, även under de mest
omöjliga och förtvivlade omständigheter.

Dennis Lehane har tidigare gjort sig
känd som en av USA:s bästa deckar- och
spänningsförfattare med böcker som Mystic
River och Patient 67. Med denna bok har
hah höjt sina ambitioner och åstadkommit
ett storverk.

HANS FALK

kulturen@arbetaren.se

Trösterik solidaritet mot alla odds

Dennis Lehane har höjt ambitionerna.

Kort om...

Punkens betydelse
för tjejskapet
BOK. ”En kille kunde imponera på en
tjej med sina musikkunskaper och sin
musiksmak, men det var något han
visade upp, som bilarna i garaget eller
gevärssamlingen. Det var inte mening-
en att hon skulle
delta.” För den som
känner igen fenome-
net är det en befrielse
att läsa engelska för-
fattaren Lavinia
Greenlaws välskrivna
självbiografi Musikens
betydelse för flickor
(Alfabeta, översätt-
ning Molle Kanmert
Sjölander). Hon beskriver sin utveckling
från barndom till vuxenhet, självklart
via musik, men också hur hon kämpar
för att ta plats i sin kropp på sina egna
villkor, bli den hon vill vara. Punken
kommer som en befrielse och får
henne att backa bort från ”tjejskapet”. 

Greenlaw har skrivit en gripande
utvecklingsroman, och hennes musika-
liska observationer är dessutom mer
träffsäkra än hos din genomsnittlige
(manlige) musikrecensent.

MS

Poetiskt om Malatesta
BOK. När Erik Lundbergs Då inga her-
rar finns (H:ström förlag) annonserades
väcktes mitt intresse omedelbart: en
berättelse om italienaren Errico
Malatesta (1853–1932), en av de första
”hårda” anarkisterna i modern tid,
mannen med den konsekventa livs-
hållningen. 

Malatestas resor, energi, kontakter
och samarbete med anarkister och
socialister med Bakunin, Gramsci men
framförallt Kropotkin fångas ibland
mer poetiskt än ”politiskt” och det
fungerar och blir till något större än
hårda fakta. Intresset växer, och den
som vill ha årtal och dokument kan ju
söka sig till fackbokshyllan. Det får
man lust till efter att han tillbringat
lite tid med Errico och hans vänner.

JA

Charmig Darwin
BOK. Charles Darwins 200-årsdag den
12 februari passerade inte obemärkt. En
Facebook-grupp hade inga problem att
få ihop 200 000 gratulanter. Evolutions-
teorin är fortfarande laddad av politik
och religion. Av Darwins återutgivna
Självbiografi (Natur & Kultur) framgår

att han höll inne med
sin teori i det längsta
– först sedan Alfred
Wallace oberoende
kommit fram till lik-
nande slutsatser
publicerade Darwin
Om arternas upp-
komst 1859. Det
framgår även hur
sjuklig Darwin var,

vilket Nils Uddenberg i ett klargörande
förord menar var psykosomatiskt: Den
viktorianske gentlemannen Darwin
hade ingen önskan om att provocera,
och blev sjuk av att göra det.

Självbiografi är mestadels artig och
överslätande på ett träigt men char-
migt sätt. Kapitlet om hans sista 40 år i
livet avhandlas på en dryg boksida.
Familjen har då lämnat London för ett
stillsamt liv på landet. ”Jag har därför
ingenting att nedteckna rörande åter-
stoden av mitt liv utom utgivningen av
mina olika böcker”.

RW

Ett land i gryningen
Dennis Lehane
Översättning: Ulf Gyllenhak
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
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