
Vem ska man lita på?
BOK. Tre ungdomar möts och skiljs och
möts igen i Köpenhamn under några
dramatiska decennier på 1900-talet.
Det är pre- och postnazistisk ockupa-
tion. Innan kriget fanns
en framtidstro,
men också ett
experimente-
rande kring den
frambrytande
modernistiska män-
niskan och hennes
omvärld. Efter ockupa-
tionen blottläggs svaghe-
ter, svek och mod. Hanne Richard
Becks Max, Viggo & Vita (Wahlström &
Widstrand) är en roman och en thriller,
om hemligheter och lögner, om kärlek
och krig. Under tryck och passion är
det lätt att göra val som känns självkla-
ra i stunden men får konsekvenser. En
svart tragedi om god vilja. Och om
fienden mitt ibland oss.

JA

God ton
MUSIK. Hustrumisshandel, asbest-
damm – och Jörg Haider. Det är ingen
brist på obarmhärtig verklighet i grup-

pen Florence
Valentins texter.
De kontrasterar
radikalt mot den
sprakande ener-
gin i musiken på
nya, tredje cd:n
Spring Ricco
(Startracks). Det

låter som de spelat in sin poppiga soul-
punk i ett enda andetag. Här finns
inget utrymme för finstämda nyanser,
men å andra sidan lär det här socialis-
tiska Haningekollektivet få vilken
konsertpublik som helst att dansa. 

MS

Att slippa trampa nedåt
BOK. Efter katastrofen – tystnaden.
Titanic, Estonia, diskotekbranden i
Göteborg. Katastrofer som omges av
rykten och myter. Är det så att de som
överlevde var människor som trängde
sig före, armbågade sig fram, tram-
pade ned de svagare? Amanda Ripley
har i När det otänkbara händer. En bok
om överlevnad – kanske din! (Forum)
undersökt stora olyckor och attentat
och tagit reda på hur människor över-
lever – och inte gör det. 

Det är en bok som hyllar humanis-
men och faktiskt påvisar kollektivt stöd
och solidaritet som metod för överlev-
nad. Om inte annat så är det trevligare
att överleva efter att ha gjort
gott, säger en forskare i
boken som konstaterar
att många som
befann sig i det
sönderfal-
lande World
Trade Center
agerade ädelmodigt
– men de gjorde det för
att de trodde sig vara iakttag-
na. Senare kunde de också betraktas
som hjältar. Detta kanske undermed-
vetna beteende av beräkning behöver
vi inte vara utlämnade till. Lärdomen
måste vara att den som tar ansvar i
förväg, inte bara spanar in nödutgång-
ar och fönsterhammares placering,
utan också tänker igenom hur ett kol-
lektivt agerande för till exempel
utrymning och livräddning, innan
"det" händer, har större chans att slip-
pa sparka nedåt. 

JA

DET FANNS EN TID då grabbarna som styrde
kulturvärlden satt på Operabaren och Den
Gyldene Freden och pratade och pratade
och skrev och ritade bilder på servetterna,
för hemma kunde man inte skriva – där
fanns ju kvinnor och barn som pratade och
pratade. Det fanns och finns nog många som
ville delta i Pär Rådströms och Lars Forsells
och Evert Taubes och Vilhelm Mobergs och
Stig Claessons pratande och drickande där
på 1950- och 60- och 70-talen.

Sällan har det inkommit så många unga

män som velat skriva om en bok som nu när
Nils Claessons Blåbärsmaskinen, om hans far
Stig ”Slas” Claesson, annonserade sin
ankomst. När sonen drar brallorna av
romantiken kring det kulturella manskollek-
tivet på ”Baren” och ”Freden” genom att
benämna också alkoholismen, rädslan, miso-
gynin, nonchalansen gentemot de egna bar-
nen, självupptagenheten, offren, beskriver
han en epok och en tid med ett språk som
håller hela vägen. 

NILS CLAESSON BESKRIVER sin far som en person
som slukar allt i sin väg och som inte ger
mycket tillbaka. De ordnade texter och bil-
der han skapar kommer den stora pubiken
till godo men knappast hustru och barn.
Författaren med kepsen, av alla älskad och

beundrad, vinner sig om att vara folklig och
noga med språket, en god yrkesman. Att för-
utsättningarna är total uppbackning från en
osynlig omgivning är helt normalt, det vet
barnet, accepterar och inordnar sig. Först
som vuxen kan man förstå att existentiella
förtroenden, utkrävande av löften om att fixa
sprit eller bara komma direkt om alla andra
sviker faktiskt inte tillhör det vi brukar kalla
omsorg. Då är det försent för barnet.

Beskrivningarna av 1960-talets Söder-
malm är en fantastisk tidsskildring, Slas och
hans gelikar bland fäder hör dit. Blåbärs-
maskinen är en viktig bok, att öppna famil-
jen är ett mycket privat projekt som är
mycket politiskt. 

JOSEPHINE ASKEGÅRD
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Blåbärsmaskinen
Nils Claesson
RUIN

BOK

Den gyldene barndomen
Nils Claesson, son till ”Slas” Claesson, öppnar upp familjen i nyss släppta uppväxtskildringen Blåbärsmaskinen.

1994 SKREV Carl Bildt världens första mejl
från en statschef till en annan, Bill Clinton.
Bildt tog en miljon kronor ifrån det ned-
monterade löntagarfondsprojektet och gjor-
de sig ett namn på att ha varit mannen som
skulle göra Sverige till världens it-nation.
När Socialdemokraterna ett par år senare
åter flyttade in i Rosenbad upptäckte man
att verkligheten såg lite annorlunda ut – det
fanns bara en dator uppkopplad mot inter-
net – Bildts egen.

I maj 2000 stormade Lars Ulrich i hård-
rocksbandet Metallica in på Napster med
en stämningsansökan för deras tillhanda-
hållande av mp3-filer. Senare blev han
utskrattad av Napsterfansen när han erkän-
de att han själv hade problem med att kopp-
la upp sig på internet.

2009 kan man i rättegången
mot The Pirate Bay läsa hur
åklagaren hånas – ”han verkar
inte ha förstått tekniken”,
skriver Expressen.

Ja, det är lätt att skoja
med folk som inte hän-
ger med. Vi är många.
Utvecklingen i dator-
och nätbranschen har varit
så otroligt snabb att under varje
juridisk process, och de har blivit en hel del,
har utvecklingen hunnit springa förbi varje
dom som fallit. 

NÄR MAN LÄSER Piraterna med undertiteln De
svenska fildelarna som plundrade Hollywood
slås man av hur världen faktiskt förändrats
på 30, på 20, på 10 år. Vem har inte en disk-
ett i en låda, men inget fack i datorn att
stoppa den i? 

Tekniken verkar vara på de initierade,
unga användarnas sida, men den starka,
osmakliga kulten som finns kring The Pira-
te Bay går lite förvånande ogenerat igen i
boken. Att det lilla landet Sverige utmanar

Hollywood och stora
musik- och spelföretag är

förstås något som får brös-
tet att svälla på tillskynd-

arna, men jag har svårt att
köpa bilden av Sverige som

liten gerillanation och än mind-
re The Pirate Bay som frihets-

hjältar. Utmaning, ok, men ”som
plundrade”? Och då har vi bara

kommit till undertiteln. 
Bokens verkliga behållning är tek-

niska fakta och statistisk som jag får anta
stämmer. Det blir en dramatiserad, och fak-
tiskt spännande historia om uppfinnings-
rikedom, teknisk utveckling och, förstås,
upphovsrätt och monopol. Delen som
handlar om personerna, killarna och män-
nen bakom piratinitiativet och verksamhe-
ten är däremot i en pojkaktig skälmhistoria
om egenkärlek, nördighet och i många
stycken omognad. Ett krig mellan nästan
bara män om makten – där har det inte gått
lika fort. 

JOSEPHINE ASKEGÅRD

josephine.askegard@arbetaren.se

Kort om...

Piraterna
De svenska fildelarna
som plundrade Hollywood
Anders Rydell och Sam Sundberg
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Pojkarnas krig om det immateriella
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