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Det du håller i händerna
är en guide in i kulturtidskrifternas mångskiftande landskap. Tidskriftsverkstans antologi med artiklar
ur några av våra medlemstidskrifter vill visa fram något av den brokiga mångfald som de oberoende
kulturtidskrifterna utgör. I år har vi tagit hjälp av illustratören Maja Lindberg vars verk illustrerar merparten av innehållet. Följ med på resan!

KRÖNIKA

KULTURTIDSKRIFTEN ÄR
RIDDAREN I YTANS TID
Nyligen var jag inbjuden till en designhögskola för att prata om tidskrifter med en grupp blivande
grafiska formgivare. Jag skulle prata
om sådant jag under åren gjort utbildningar och bibliotek: det unika
med tidskriften, olika typer av tidskrifter och magasin, hur man kan
starta en tidskrift och så vidare. Särskilt det där sista brukar jag tycka är
kul. Det roligaste är ju om man kanske lyckas inspirera till att nya tidskrifter ser dagens ljus.
MED DENNA MUNTRA föresats mötte
jag de blivande formgivarna, bara
för att snart inse att något grundläggande hade förändrats. De var unga
och mycket samtida. De var fullständigt ointresserade av tidskrifter.
Ingen hade tänkt sig en framtid som
magasins- eller tidskriftsformgivare, och inte heller läste de några tidskrifter. Det var ganska nedslående.
Utöver att jag kände mig som något
från Jurassic Park var jag dessutom
sårad över att de inte förstod storheten i det som varit min livsluft i så

FRÅN ALBA TILL ZENIT...

I den här antologin presenterar Tidskriftsverkstan, för
tredje året i rad, några av före
ningens medlemmar med en

K

många år.
Kanske tillskriver jag den här
formgivarklassen oproportionerligt
stor betydelse, men oavsett vad är de
en påminnare om hur mycket medieklimatet har förändrats de senaste
tio-femton åren. Medan tidskrifter
förr var ett självklart sätt att paketera och sprida text och bild om allt
från traktorer till filosofi, finns det
idag mängder av andra sätt att nå
ut. Det avspeglar sig i marknaden.
De breda kommersiella magasinen
tappar med några få undantag mark
hela tiden. Organisationstidskrifter
och branschpress går samma väg.
Men det finns faktiskt en överlevare mitt i all denna tid av förändring:
kulturtidskriften. Inte minst den
skrift du nu håller i din hand är en
påminnelse om att det finns en plats
där tidskriften faktiskt står orubbad,
rentav med större betydelse än på
länge. Kulturtidskriften lyckas vara
både livskraftig och betydelsefull
mitt i mediekrisen. I en tid när bredare tidskrifter lägger ner startas det
hela tiden nya kulturtidskrifter, både

artikel ur ett aktuellt nummer.
Tidskriftsverkstan är före
ningen för dig som jobbar med
kulturtidskrifter. Tryckt, kopierad eller webbpublicerad,
om den ges ut i tio exemplar
eller har tusentals prenumeranter, alla är välkomna. Vi
arbetar sedan starten 1992
med att främja, understödja

på papper och nät.
För kulturtidskriften är begreppet
”kris” knappast något nytt. I princip alla kulturtidskrifter jag har haft
att göra med har alltid befunnit sig i
kris. Uppfinningsrikedomen är därför
stor när det gäller att få saker och
ting att gå ihop. Entusiasmen och benägenheten att jobba under obekväma och lågavlönade förhållanden
likaså. Just det är förstås ingen önskvärd situation – att vara eldsjäl betalar knappast någon hyra.

knappast på dagens kultursidor, som
idag i hög grad prioriterar dagsaktuell samhällsdebatt före kritik och
fördjupning. Kulturtidskriften behövs mer än någonsin, och jag skulle
inte bli förvånad om den överlever
alla mediekriser.
ANNINA RABE

Författare journalist och föreläsare

för att det alltjämt
finns de som orkar och för att det
hela tiden kommer nya. Var skulle
vi annars idag kunna läsa initierade, fördjupande, ofta långa texter av
det slag som mest finns i tidskrifterna? Var skulle vi få första glimten av
morgondagens kulturaktörer och
skribenter? Var skulle allt det material och all den kunskap som är
för smal, för udda, för otidsenlig eller okommersiell
få plats om vi inte hade
kulturtidskrifterna? Ja,
MEN TACK OCH LOV

och utveckla förutsättningarna för fri tidskriftsproduktion. Från 2013 kan även fria
kulturpublicister – utan koppling till en specifik redaktion –
bli medlemmar.
Funderar du på att starta
en publikation av något slag
eller är du nyfiken på vad vi
gör, så är du välkommen att

kontakta oss på e-post: tvv@
tidskriftsverkstaden.se eller
facebook.com/Tidskriftsverkstaden.
Centralt i hela Tidskriftsverkstans verksamhet är att
vara ett forum för möten mellan olika kulturutövare och
redaktioner. Möten som ger
erfarenhetsutbyten, och kors-

befruktningar. Bildsättningen
av den här publikationen är
resultatet av ett sådant möte
mellan tidskrifternas texter
och illustratören Maja Lindberg. Med samma envishet
som åsnan i vår logga drar
sitt lass så hävdar vi värdet av
sådana möten i kollektiva arbetsprocesser.

Utgivare: Tidskriftsverkstan. Föreningen verkar som en stödorganisation för de kulturtidskrifter som är medlemmar. Även enskilda publicister kan ansluta sig Redak
tion: Peter Belfrage, Madeleine Bergmark, Roger Johansson, Elisabeth Lundgren, Christer Wigerfelt Grafisk form: Christer Wigerfelt Illustrationer: Maja Lindberg Kultur
rådet har givit ekonomiskt stöd Tryck: V-Tab Landvetter 2018 Omslagsbild: Jump
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I KULTURENS VÄV

Maja Lindberg kallar sig inte konstnär
Foto Jonas Lindberg

– Illustratör låter mindre pretentiöst. Men när jag sätter mig
ner för att göra bilder utan att
ha någon uppdragsgivare, då
jag alltså arbetar helt fritt, då
tycker jag ju att jag arbetar just
konstnärligt.
– Jag vill förmedla stämningar,
lyriska men med svärta i, med
ett mörker i allt det söta, för
och med barn men också med
en mångtydighet för betraktaren
att upptäcka. Elsa Beskow och
Johan Bauer finns bland mina
inspiratörer, och jag hittar även
mycket inspiration i filmer från
bl a Studio Ghibli och Tim Burton. Många av mina bilder är
förlagda ute i naturen och jag

Maja Lindberg
har noterat att årstid och väder
ofta har en stor betydelse i illustrationerna.

FRÅN BÖRJAN VAR DET keramik

som gällde, och Maja Lindberg
utbildade sig på skånska Östra
Grevie folkhögskola. Efter utbildningen var de fyra kurskamrater
som startade en keramikverkstad
utanför Lund. Men hennes man
fick jobb utomlands och när
hon och familjen återvände till
Sverige efter tre år i Peking valde
hon att starta eget, och öppna
en nätbutik på den amerikanska
konst-och hantverkssajten Etsy.
– Och jag hade väl tur, kanske
man kan säga, och fick ganska
snabbt en stor kundkrets, inte
minst i USA, Canada och Australien.
Hennes första bokprojekt blev

att illustrera sagan ”Det lilla
vita pianot”, skriven av Björn
Ulvaeus som gavs ut av förlaget Fri tanke och sedan såldes
på Abbamuseet i Stockholm.
– Mitt andra bokprojekt blev
en ABC-bok, ”Lilla bokstavsboken”. Den kom till medan
jag behandlades för bröstcancer, och inte vågade ta på mig
några egentliga uppdrag. Hippo bokförlag gav ut den 2016
och 2017 följdes den av ”Lilla
sifferboken” på samma förlag.
Länge arbetade Maja Lindberg så att hon först ritade hela
teckningen i blyerts, och sedan
gav den färg och textur i datorn.
– Men i dag blir det mer och

mer att hela bilden görs digitalt
i ett bildprogram på min Ipad
som heter Procreate. Ett fantastiskt program, där de lyckats få
fram samma känsla som att rita
med penna och papper.
NUMERA SÄLJER HON sina bilder

som konsttryck via Etsy och sin
Tictailbutik, och en del av hennes
motiv finns också på t ex almanackor och anteckningsböcker,
vykort och brickor, glasögonfodral och mobilskal, föremål som
bl a säljs via Santoro i London.
– Och ett av mina uppdrag
har varit att göra julfrimärken
för Posten Åland!
Intervju: Gunilla Lundström

Illustratör: Maja Lindberg
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När djävulen
spelar poker
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DIXIKON
Éric Vuillards bok L’Ordre du jour (Dagordningen) ger nytt liv åt nazisternas
groteska agenda och andra världskrigets vansinne, utan att skildra en enda död
vid fronten eller i koncentrationslägren. Förbisedda detaljer sätts in i ett sammanhang med svindlande stor spännvidd där det underliggande budskapet kan
kokas ner till: Skam över europeisk eftergiftspolitik som aldrig synade Hitlers
bluff och därför gjorde kriget möjligt. Skam över de veklingar som lät sig imponeras eller skrämmas av nazisternas propaganda. Skam över oss alla.
Av Jan Henrik Swahn
Vad är ett företag? Vi kan ta
bilmärket Opel. En gång fanns
en man som hette Adam Opel
och blev rik på att lansera en
symaskin. Den var en förbättrad version av en redan befintlig
maskin, uppfunnen av en som
varit för tidigt ute för att kunna
slå mynt av sin uppfinning. Så
småningom tröttnade Opel på
symaskiner och ägnade sig åt velocipeder och automobiler istället. Sedan dog han men märket
Opel överlevde honom. Företag
dör inte som människor. De är
något slags mystiska kroppar
som aldrig går under. Många
av dem är äldre än de flesta av
världens stater och länder. De
är en del av landskapet.
möter vi
tjugofyra personer i det tyska
riksdagspalatsets stora sal, alla
hämtade ur storindustrins och
storfinansens trista och rigida
patriarkat. Det är den 20 februari 1933. Vuillard ger dem
krabbögon i en scen, ödleben i
en annan. När Riksdagens president Hermann Göring kommer
in förvandlas de till sfinxer. Valet
den 5 mars är avgörande. Vinner nazistpartiet blir det inga
fler val de kommande tio åren,
kanske inte på hundra år, skrattar Göring.
Och så kommer den nye riks
kanslern Adolf Hitler in, vänligheten själv, med ett gott ord
för alla i beredskap.
Opel, IG Farben, Siemens,
BASF, Agfa, Bayer, Allianz, Telefunken, alla de övriga storföretagen. Vad är löftet till dem?
Nazisterna ska undanröja kommunisthotet, skapa lugn och
stabilitet i riket, kväsa fackförbunden och ge varje verkställande direktör oinskränkt makt
över sitt eget företag. Begärd
motprestation: att storföretagen
går in med pengar eftersom nazisterna inte är stadda vid kassa.
Utan att grymta lättar direktörerna på plånboken. Mötet
inbringar flera miljoner mark
som går direkt till partikassan.
I BOKENS NYCKELSCEN

Ett unikt historiskt möte?
Egentligen inte, den här sortens korruption är legio, tillhör
dagordningen. Företagen lever
längre än Hitler, de kommer
snart att hålla andra partier
under armarna. Namnen på de
tjugofyra direktörerna är kryptonymer, bakom deras masker
döljer sig juridiska personer,
företagen själva. Företagen är
tronen, den eviga. Själva är de,
liksom de barn och barnbarn
som väntar på att få ta över företagen, bara en liten hög skinn
och ben som snart kommer att
ligga och surna i graven.
Civilsamhället vill få oss att tro
att där sitter Schnitzler, Schmitt,
Rosterg, Finck och Heubel med
flera men de som sitter där och
lyssnar på Hitler är i själva verket IG Farben, Opel, Siemens
etc. Det är dem vi känner. Väl
till och med. Det är de som är
våra bilar, våra radioapparater
och tvättmaskiner. Det är de
som utgör vår vardag. De som
tar hand om oss, klär oss, transporterar oss och vyssjar oss till
sömns. De privata direktörerna
är bara representanter, storindustrins prästerskap, orubbliga som tjugofyra räknedosor
vid helvetets portar.
Sedan bank- och industri-
världens prästerskap konverterat
och den inhemska oppositionen
i stort sett oskadliggjorts stod
nazisternas allvarliga motståndare endast att finna i utlandet. Frankrike och England med
andra ord, som varvade styrke
demonstrationer med fagert tal
och tomma ord, för att slutligen
1937, då nazisterna sedan länge
spelade med öppna kort, skicka
den gamle räven Lord Halifax
i famnen på Göring och Hitler.
Görings dåvarande meritlista enligt Vuillard är en pervers sörja
av egomani, missbruk, divalater och vansinne. Skulle det ha
gått Halifax förbi? Och Hitlers
uppträdande? Inget att notera?
Halifax bjuder i sin självbiografi på en anekdot om att han,
då han skulle kliva ur bilen, såg
någon som han trodde var en be
tjänt. Han skulle just lämna över

Nättidskriften Dixikon, som
drivs med stöd av Statens
Kulturråd, är ett språk-, kultur- och litteraturentusiastiskt projekt för dig som vill
läsa – och läsa om – böcker på
andra språk än svenska, och
som intresserar dig för europeisk litteratur, kultur- och
samhällsliv. Den är politiskt
oberoende och helt fristående från förlag och andra organisationer.
www.dixikon.se

rocken till mannen då han fick
viskat i örat att det var Führern.
Roligt, vad? Anekdoten gör Vuillard ursinnig. I hans ögon utgör
den det beklämmande beviset på
att Lord Halifax lämnat all sin
högadliga värdighet därhän och
satt med näsan mellan benen.
Det var det som gjorde fadäsen
möjlig, att han inte såg Hitler
förrän det var för sent, för att
han inte vågat lyfta blicken mot
massorna som omgav honom.
Vuillards bok är en på ytan
kylig och koncis vidräkning
med europeisk undfallenhet och
argumentation av slaget: ”Vi
visste inte”. Men ordvalen, adjektiven, avslöjar vreden. Stort
utrymme ges Hitlers möte med
Kurt Schuschnigg på Berghof.
Ingen artighetsvisit, dem är det
slut med, snarare är den österrikiske rikskanslern dittvingad,
utklädd till skidåkare, mitt under Österrikes balfirande. Vi
skriver februari 1938. Polityren
är borta. Hitler ryter åt honom.
Schuschnigg försöker senare
rädda sitt skinn för eftervärlden
genom att demonisera Hitler:
en man med magnetisk blick
som öppnar avgrunder kring
sin motståndare.
SCHUSCHNIGGS VÄN – de brukar
diskutera Bruckner – Seys-Inquart, som på Hitlers order blir
marionettkansler i Österrike
kommer sedermera att förneka
allt under Nürnbergrättegångarna; såg inget, gjorde inget, visste
inget, hängs ändå. Schuschnigg
klarar sig däremot. Efter att först
ha gjort Hitler ursinnig med sitt
förslag om folkomröstning angående landets självständighet
drar han tillbaka förslaget inför Hitlers hot om omedelbar
invasion. Schuschnigg som likt
Lord Halifax sagt nej till både
det ena och det andra i karriären,
till strejkrätt och ett genom val
utsett parlament, som förbjudit
andra partier och stoppat pressfriheten, säger nu ja till allt. Hur
kommer det sig? För att man
behandlar honom ohövligt, som
en liten skit. Han får sitta sju
år i fängelse för sina försök att

förhala Anschluss, befrias av de
allierade och ändar sitt liv som
mönstergill professor i USA.
Chamberlain, eftergiftspolitikens fader, hyrde ut en lägenhet
till Ribbentrop i London (Ribbentrop var tysk ambassadör
innan han blev utrikesminister).
Varför får detta bara en fotnot
i historien? Vuillard nystar i
trådarna som klippts bort i de
stora namnens självbiografier.
Han skriver inte om folket, inte
om fronten, inte om svält, misär
och krigsångest. Han riktar in sig
på ledarna. Vad är det för ena,
egentligen. Är de fågel eller fisk?
Kräk eller hjältar? Man mer än
anar ett klasskritiskt perspektiv.
De rakryggade visar sig oftast
ha en ”enkel” bakgrund.
Tyska och österrikiska soldater
river gemensamt gränsen mellan
Tyskland och Österrike 1938.
CHAMBERLAINS avskedslunch för

Ribbentrop på Downing Street
beskrivs in i minsta detalj. Ribbentrop är en pratkvarn, orerar i det oändliga om tennis,
om franska viner. Ett brev från
utrikesministeriet mitt i slutfasen
av gödkycklingen, tillredd efter
mästerkocken Lucien Tendrets
recept, talar om brådskande
angelägenheter. Churchill som
också är med vid bordet noterar
den bekymrade rynkan i Chamberlains panna. Men Ribbentrop
märker ingenting. Han pladdrar
på. Och timmarna går. Hur kan
någon vara så självupptagen
att han inte märker värdparets
små hintar om att det är dags
att bryta upp? Till slut över
vinner Chamberlain sin egen
artighetsvånda och säger rakt ut
att han måste iväg på ett viktigt
möte. Trots det drar Ribbentrop
ut ytterligare på tiden. Och gör
det förstås på pin kiv. Han har
spelat väl och lyckats hålla kvar
Chamberlain i det längsta, allt
enligt order, samtidigt som tyska trupper gått in i Österrike.
Det är så Vuillard arbetar,
med små scener och interiörer
till synes långt från händelsernas
centrum. Och nålar fast notabiliteterna i sin insektssamling, i
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en serie fullkomligt förintande
miniatyrporträtt. Här ett exempel. Med i Nordic League,
ett hemligt sällskap för diskussioner kring judefrågan och hur
nazismen ska främjas är
”den gode hertigen av Wellington, Arthur Wellesley, salongskackerlacka, gått på Eton,
åtnjutit all världens privilegier,
alltså oursäktlig, kännare av
Propertius och Lucanus, som, får
man förmoda, flanerat i parken kring sina ägor blåsande på
sin lilla flöjt tidiga morgnar,
omgiven av Theokritos herdar,
konstsamlare, kanske inte en av
de bättre men i alla fall. Och som
ändå hade ett trångt kranium,
vek underläpp och frånvarande
blick, så pass att om han fötts i
någon av Londons förorter skulle
förmodligen ingen någonsin ha
hört talas om honom.”
”Blitzkrieg”, är ordet som
gått till historien. Vuillard presenterar uppfinnaren Guderian
i föga smickrande ordalag. Och
den tyska armén som skulle invadera Österrike beskriver han
som en samling odugliga stridsvagnar havererade med motorfel
i en gigantisk trafikstockning på
en österrikisk autostrada, vilka
till slut i skydd av natten får
fraktas med tåg vidare in i Österrike, som något slags kringvandrande cirkus.
av Hitler
och hans anhang för Vuillard
till nya höjder, på de allierades
bekostnad, genom att med stöd
av dokument från Nürnbergrättegångarna visa att hela Anschluss i grund och botten var
en enda stor bluff. Och att denna
den gamla ordningen i Europa,
som aldrig gett vika för någon
folklig resning, utan vidare gav
upp inför nazisternas falskspel.
Slumpmässigt infångade polska
civila på väg sändas till tvångsarbete i Tyskland (Wikipedia)
Vuillard är mycket för siffrornas exakthet. Det var tjugofyra
verkställande direktörer som i
bokens upptakt satte sig i sold
hos djävulen och som i slutfasen
hyrde in fångar från koncentraAVDEMONISERANDET

tionslägren som arbetskraft – de
fick bokstavligen jobba ihjäl sig.
Det var tre tyska soldater som
firades som kungar av österrikarna den 12 mars 1938, i väntan
på Hitlers invasionsarmé som
aldrig dök upp. Det var ett tusen sju hundra österrikare som
kände sig tvingade att ta sitt liv
under veckan före Anschluss.
Vuillards bok fick Goncourtpriset 2017, en nyhet som flitigt
delades av svenska medier men
inte fick någon som helst uppföljning i form av recensioner eller
reportage. Kanske för att den är
skriven på franska. På samma
sätt lät media här om veckan
kabla ut nyheten att Olga Tokarczuk fått Man Booker-priset
för romanen Flights. Ingenstans
framgick det att romanen inte
alls var nyskriven utan i själva
verket skrevs för mer än tio år
sedan och kom ut på svenska
med titeln Löparna redan 2008.
L’Ordre du jour är ingen roman i egentlig mening. Men den
lyckas ge nytt liv åt nazisternas groteska agenda och andra
världskrigets vansinne, utan att
skildra en enda död vid fronten eller i koncentrationslägren.
Vuillard letar upp förbisedda
detaljer och sätter in dem i ett
sammanhang med svindlande
stor spännvidd. Det underliggande budskapet kan kokas ner
till: Skam över europeisk eftergiftspolitik som aldrig synade
Hitlers bluff och därför gjorde
kriget möjligt. Skam över de
veklingar som lät sig imponeras
eller skrämmas av nazisternas
propaganda. Skam över oss alla.
Publicerad 30.8.2018
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RÖDA RUMMET

Aktivister driver
Corbyn åt vänster
Hur ska vi förståfenomenet Jeremy Corbyn? Och vilka möjligheter öppnas för den
breda brittiska vänsterrörelsen? Evelina Johansson har läst en bok som tar sig an
dessa frågeställningar.

Av Evelina Johansson
I en artikel i tidningen The
Journal från 2010 konstaterade parlamentsledamoten Ronnie
Cambell, som tillhör Labours
mer radikala skikt, att den stora skillnaden mellan Labour
och Tories är att de förstnämnda ”skär halsen av dig långsamt” medan de sistnämnda
”hugger huvudet av dig på en
gång”. Cambells uttalande var
ett direkt angrepp mot ett Labour som, med syftet att fiska
röster från Tories och framstå
som ett regeringsdugligt parti,
ivrigt närmade sig sina motståndare ideologiskt. Det var,
ansågs det, omöjligt att vinna
ett val på klassisk socialdemokratisk politik (vi känner igen
retoriken från politiska strider
inom den svenska socialdemokratin). Nya tider krävde en ny
politik. Under Tony Blairs styre
blev Labour ”New Labour” och
den politiska retoriken utgjordes av ”blairska” moralistiska
deviser av typen ”workfare not
welfare” och ”fairness not favours”. Plötslig beskrevs välfärd
som någonting som man gjorde
sig förtjänt av snarare än som
en medborgerlig rättighet. Som
ett reellt politiskt alternativ till
Tories lämnade New Labours
marknadstillvända och nationalistiska åtstramningspolitik
mycket att önska.
OCH SÅ PLÖTSLIGT dyker den re-

lativt okände, om än inom partiet rutinerade, socialisten Jeremy
Corbyn upp och vinner – trots
ett massivt motstånd från stora
delar av Labours partietablissemang och det brittiska medieetablissemanget – partiledarvalet.
Vem är egentligen Corbyn, hur
tog han sig fram till Labours
topp och vad betyder det politiskt sett att Labour – mot vad
all tidigare utveckling verkade

förutspå – nu har en fredsförespråkande socialist som partiledare? I sin bok Corbyn – The
Strange Rebirth of Radical Politics tar Richard Seymour sig
an dessa frågor. Förutom att
återge Corbyns hisnande väg
fram till partiledarposten, dyker Seymour ner i Labourpartiets historia och beskriver den
politiska kontext inom vilken
”corbynismen” uppstod. Allt
för att beskriva de möjligheter
och svårigheter som det innebär att försöka bedriva radikal
politik idag.
Bland annat betonar Seymour
att det är av avgörande vikt att
förstå vilket parti det är som
Corbyn verkar i för att kunna
säga någonting om hans eventuella framgångar. Labour har, sitt
namn till trots, sedan sin start
haft ett ambivalent förhållande till arbetarrörelsen och har
starkare ideologiska band till en
slags viktoriansk liberalism än
till ett marxistiskt tankegods.
Därtill har Labour alltid förespråkat samarbete snarare än
klasskonflikt. Att fråga sig varför Labour är så konservativt är
därför, enligt Seymours mening,
ett uttryck för politisk naivitet.
Varför skulle vi, med tanke på
partiets historia, förvänta oss någonting annat? Det kan tyckas
som att Labour har förändrats i
grunden och gett upp grundläggande demokratiska ideal. Men
snarare menar Seymour att det
handlar om att de kontextuella
förutsättningarna har förändrats.
Den välfärdspolitik som Labour
har företrätt har möjliggjorts
genom – och inte skett i motsättning till – den tillväxt som
kapitalismen resulterade i under
tiden efter andra världskriget
och fram till det krisdrabbade
70-talet, där det fanns utrymme
för reformer, höjda löner och
vinster till kapitalet samtidigt.
Detta gäller all välfärdskapita-

lism. När det råder ekonomisk
depression kommer således socialdemokratiska och andra reformistiska socialistiska partier
att genomföra samma åtstramningspolitik som sina politiska
motståndare.
I relation till Corbyns möjligheter att bedriva radikal politik
inom Labour argumenterar Seymour således för att det inte endast handlar om att Corbyn ska
återuppliva ett tidigare radikalt
Labourparti, utan snarare rör
det sig om att omforma Labour
från grunden. Detta är inte omöjligt, men en långt större uppgift.
En likande analys skulle kunna
göras av svensk socialdemokrati idag. Är det verkligen så att
socialdemokratin har övergett
sina ideal, eller är det snarare
så att dess begränsningar träder
fram i ljuset när kapitalism och
välfärd inte längre är en hållbar
ekvation? När vi går tillbaka till
den föreställt förlorade politiken blir vi ofta besvikna över
att den i själva verket – till sina
grundförutsättningar – inte var
så väsensskild från dagens politik som vi hade hoppats på. Dess
humana karaktär var villkorad,
men det är först nu som dessa
villkor gör sig gällande.
EN ANNAN FRÅGA som Seymour
väcker är problemet med vad som
händer när Corbyn förlorar. En
viktig utgångspunkt för denna
del av undersökningen är att
Labour består av en partistruktur som kräver seger. Många av
Corbyns motståndare inom partiet väntar således på att han ska
misslyckas, för att sedan kunna
ersätta honom med en mer klassisk Labourledare. Den politiska
förändring och utmaning av den
hegemoniska politiska diskursen som skulle kunna behövas
för att Corbyn ska ha chansen
att vinna ett val sker emellertid
inte under en valrörelse. Ideo-

röda rummet
Kvartalstidskriften Röda Rummet är en tankesmedja med
socialistiska utgångspunkter.
Vi vet att många söker efter
ett ordentligt utrymme för
analys, insikt och radikal debatt. I Röda Rummet ger vi
plats detta och för allt som
kan bidra till en bättre förståelse av det samhälle vi lever
i, här i Sverige och resten av
världen. För att kunna förändra världen måste vi förstå
den.
www.rodarummet.org

logiska strider tar tid och dessa
strider kan till och med tjäna på
temporära förluster. Eller som
Seymour skriver: ”Nederlag är
en oundviklig men underskattad
erfarenhet”. Att Corbyn skulle
ges chansen att vid en förlust
bygga ett starkt oppositionsparti är dock minimal.
Men är då all entusiasm inför
Corbyn helt och hållet grundlös?
Även om Seymour själv inte är
Labouranhängare, och trots sin
pessimistiska inställning angående möjligheterna att omvandla
Labour, så är han likväl positiv angående vad Corbyn har
åstadkommit och möjliggjort.
Corbyn har lyckats mobilisera väljare som tidigare inte varit politiskt aktiva, Labour har
vuxit i en imponerande takt och
även om de nya medlemmarna
inte stannar kvar i Labour vid
en högersväng eller ett partiledarbyte betyder det inte att de ger
upp sitt politiska engagemang.
Och de som blir kvar i Labour
har nu en utgångspunkt utifrån vilka de kan driva en mer
progressiv politik inom partiets ramar. Corbyns politik har
också inneburit en förskjutning
av den politiska diskursen, där
rättvisekrav nu uttalas av en
Labourledare i tv-intervjuer,
tal och intervjuer. Den politiska
diskurs som tycktes vara sluten
och utan alternativ är nu rubbad och det är en chans som
Seymour uppmanar den breda
brittiska vänsterrörelsen att ta
vara på.
Publicerad i 1–2.2017
Richard Seymour
Corbyn – The Strange Rebirth
of Radical Politics
Verso förlag
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BILD&BUBBLA

Köpenhamns nya fristadstecknare Khalid Albaih diskuterar
seriebibliotek, internets betydelse och hur det är att inte
vara ”konstnären vi räddade”.

Av Louise C. Larsen
Köpenhamn har fått sin egen
ICORN/PEN-fristadstecknare:
Khalid Albaih. Albaih är sudanes och född i Rumänien, men
har levt större delen av sitt liv
i Qatar, eftersom hans far var
politisk aktivist i Sudan. Som
tidningstecknare tillhör Albaih
den internationella eliten, där han
är en så kallad »first responder«,
som lägger upp teckningar på
sociala medier medan händelsen fortfarande äger rum. Som
fristadstecknare ska han bo i
Köpenhamn i två år, där han
har möjlighet att teckna utan
risk för censur och förföljelse.
Albaih tecknade den arabiska våren den dagen den bröt ut.
Han lyckades om och om igen att
fånga stämningen, eftersom han
konstant söker kunskap. Hans
utblick är panarabisk, och han
diskuterar västvärldens reaktioner på och interaktion med den
arabiska världen, däribland de
sociala mediernas roll.
Jag förstår att du har funnit
din plats här i Köpenhamn.
– I förrgår besökte jag ett offentligt bibliotek för första gången. Jag hade aldrig varit på ett
bibliotek förrän jag började arbeta på museet i Qatar [Albaih
är ledare för Installations- och
Designkonst i offentligheten
på museerna i Doha]. Vi har
ett riktigt bra bibliotek, men
det är väldigt specialiserat på
islamisk konst. Och vi har ett i
museet för modern konst, men
även det är väldigt specialiserat.
Inget där är öppet. Jag menar
information som inbjuder till
att användas.
– Biblioteket här ligger i vårt
område: det är en grannskapsfunktion. Det inbjuder till att
sitta och arbeta, och det öppnar verkligen mina ögon. Man
kan utforska stilarter, utforska
illustratörer och tidningstecknare. Fram till nu har jag använt
nätet för att se teckningskonst,
och där ser det ut som om det
finns mycket, men det gör det i

själva verket inte. Här däremot
kan du hålla de fysiska böckerna i dina händer, se olika stilarter och olika sätt att trycka. Jag
har än så länge bara kommit
hit regelbundet i ett par dagar,
men det har öppnat många rum
i mitt huvud.
– Mitt nästa projekt blir att
försöka etablera ett seriebibliotek i Sudan. Inte en bokhandel,
för jag vill ha fri kunskap. De
som redan har de ekonomiska
medlen, det är inte dem jag försöker skapa kontakt med. Just
nu pratar jag med egyptiska och
libanesiska förlag. De är också
de enda som ger ut serieromaner
för den arabisktalande marknaden, förutom några få i Förenade Arabemiraten och Qatar.
Och idag var jag i seriebutiken
Fantask med Dennis Rosenfeld
och berättade om min idé, och
de frågade direkt hur de skulle
kunna hjälpa till. Jag har en vision om att nå ut till många som
är som jag, som aldrig förr har
varit på ett offentligt bibliotek.
Jag tycker det är en mänsklig
rättighet att ha tillgång till något så unikt som serieromaner
eller tidningsteckningar och allt
som har med konst och kultur
att göra.
Ett bibliotek med serieromaner som specialitet …
– För mig är det Konstformen
med stort K. Det var den jag växte upp med. Det var inte bara
svårt att få tag i böckerna, det
var också en nisch-grej. Min far
brukade köpa de arabiska utgåvorna av Superman och Batman
till mig. Så jag försöker ge tillbaka och skapa en mångfald, så
att folk ska kunna läsa vad de
vill. Jag tror inte det finns något bibliotek för serieböcker i
hela arabvärlden.
– Serieromaner rymmer allt.
Att se andra saker öppnar verkligen ens ögon, och samma sak
gäller för politik. När man tittar utanför ramarna upptäcker
man att Mugabe inte är det enda
valet, eller Bashir; att det finns
alternativ utöver den som har

Sveriges största tidskrift om
tecknade serier, startades
1968 och är en av världens
äldsta tidskrifter för seriemediet. Bild & Bubbla presenterar aktuella seriefenomen,
historiska fördjupningar, intervjuer med välkända
serieskapare och andra nyckelfigurer, recensioner av de
senaste böckerna, och krönikor som allt som oftast är i serieform.
www.bildobubbla.se

styrt landet i trettio år. I Mellanöstern känner vi ofta att om
någon tar makten håller han
saker under kontroll. Ja, men
han gör det genom att döda alla
andra. Vi måste se att förändring är möjlig och inse att det
inte finns något som är entydigt
rätt eller fel.
– Jag jobbar på ett nytt projekt:
Portholes. Jag tar alltid metron
dit jag ska i Köpenhamn, och det
är rent och snyggt jämfört med
tågen i Egypten, Sudan eller Indien. Så jag tänkte att folk här
skulle få se hur det är där borta,
och folk där borta skulle få se
hur det är här. Tänk dig att gå
in i Nørreport Station i Köpenhamn, och så leder en skärm dig
in i ett transportområde i Uganda eller Sudan, där du kan höra
och se dem som är där just nu.
Som ett Skype-möte, fast med
folk du inte känner.
– Kanske ska vi sätta dit en
mikrofon också. Jag vet ställen i
Sudan där det juridiskt sett inte
går att sätta upp en skärm, men
vi skulle kunna göra det som en
gerillahandling, och det kan vara
en poäng i sig att uppleva härifrån att man inte ens får lov att
sätta upp en skärm.
– Det är samma handling jag
försöker skapa med mina teckningar. Jag försöker bryta barriärer och bara vara nyfiken.
Mitt huvud ruvar på idéer om
hur jag ska göra teckningar på
ett fysiskt sätt. En del av att
vara här är att jag har fått ett
större rum att tänka, och det är
också en chans att göra saker
i större format. Min politiska
grundtanke är: Du måste alltid
fortsätta utvidga gränserna för
det du gör.
Det har varit en inspirerande
början att ha dig här hos oss.
– Jag har varit här en månad,
och jag vill etablera förbindelser och använda min tid här till
att göra något som jag kan lära
mig någonting av, och även hitta sätt att lära danskarna något
om mina erfarenheter. Det är
målet med programmet, förut-

om att ge min familj och mig en
plats där vi kan tänka och arbeta utan att bekymra oss om
andra saker.
– Jag vill inte betraktas som
»konstnären vi räddade«. Jag vill
att det ska vara ett kunskapsutbyte. Jag vet tyvärr väldigt väl
att för att kunna fortsätta mitt
arbete behöver jag beskydd, och
jag är tacksam för PEN, ICORN
och Köpenhamns kommun för
deras inbjudan, men återigen
tänker jag på vad jag ska hinna
med medan jag är här.
– Umm Khalsoum var en känd
egyptisk sångare på 1950- och
-60-talen, och hon sjöng en dikt
av en sudanesisk poet, AL-Hadi
Adam Al-Hadi: »Jag ska träffa
dig i morgon.« Det är en kärlekssång, men i går slogs jag
av dess filosofiska betydelse:
»Morgondagen blir stor, morgondagen blir fantastisk, morgondagen blir bättre. Vi gläds åt
morgondagen, men idag är det
bästa just nu.« Ja, i morgon …
men just nu är jag här, så just
nu förbereder jag mig.
Du har ett nytt slagord: Blås
liv i internet.
– Jag kommer från internet.
Det är där jag känner att jag
verkligen hör hemma. Det var
mycket vi inte fick göra, men
internet gav oss lov. Vi kunde inte få visum som barn, det
var svårt för familjer att resa,
men internet blev vår tillgång
till chatrooms, hemsidor och
bloggar. Jag kommer inte från
Rumänien där jag föddes. Jag
kommer inte från Sudan, för
jag är en 36 år gammal man
som fortfarande åker vilse när
jag är där. Jag är inte från Qatar, eftersom jag inte kan komma från Qatar. Det enda ställe
som var mitt hem var internet.
Allt handlar om att etablera
kommunikation, hur vi kan använda alla dessa element på ett
skapande sätt.
Många tecknare talar om
ekonomisk censur, eftersom
de har svårt att leva av sitt

TIDSKRIFTSVERKSTADEN I VÄST 2017

12

© Maja Lindberg

arbete, och du har själv en
teckning i omlopp som du
är den enda som inte tjänar
pengar på.
– Man kan inte vara en diktator på internet. Folk kommer
att hitta lösningar och exempelvis beskära ens teckning. Så det
bästa är att göra teckningen fri,
för då kommer den att ge tillbaka. Jag vill gärna få äran för
mitt arbete, så när det gäller
Kaepernick-teckningen vill jag
att man nämner mitt namn. Där
hände det att folk inbördes började reagera på att andra visade
den: »Åh, den bilden föreställer
den personen.« För mig är det
internets kultur.
– Det hade effekt i fallet med
Kaepernick-teckningen, och jag
upplever nu att när jag talar om
mitt arbete så känner folk igen
det. Det är stort. Jag jobbar nu
på att nå en punkt där folk vet
när de ser en teckning att den
är gjord av mig fastän namnet
inte står där.
Du beskriver att teckna är
som att tala.
– Min arbetsprocess är att
läsa en massa och i så många

olika källor som möjligt. Det
är svårt, för inget får tas för
sanning, och man måste veta
vilka källorna är. Jag talar med
alla jag möter, och en idé dyker
till slut upp som formar sig till
en fråga. Jag försöker ställa så
enkla frågor som möjligt, och
blir djupt frustrerad när jag inte
kan göra det enkelt. För det är
det jag vill skapa: något enkelt
och precist, som ser bra ut. Det
ska se bra ut, det hör till.
– Jag kommer från 1990- och
2000-talet, och jag gillar att använda popkultur. Jag gillar att
blanda. I början ville jag göra
stenciler. Jag älskade Banksy,
och när man jämför hans konst
med Naji al-Alis, jobbar de båda
i svartvitt, de ser på världen utifrån ett frågetecken, och de är
bägge sarkastiska på ett sorgset
sätt. Jag ville vara en blandning
av dem. Göra gatukonst, för
jag ville använda det offentliga
rummet, och det enda offentliga rum jag hade var internet.
– Jag är inte någon bra konstnär. Jag tecknar inte bra, så jag
använder grafiska element, och
med popkulturen var det enklare att leverera ett budskap.

Och det finns stora konstnärer
därute som Emad Hajjaj, Marilena Nardi – hon är otrolig!
Doaa Eladl också. De gör ren
konst, så vacker. Eftersom jag
arbetar på internet går allting
väldigt fort, så jag behövde dra
till mig uppmärksamhet. Därför
ville jag blanda de två sakerna,
street art och tidningsteckning.
Blanda och se vad som hände.
– Det handlar verkligen bara
om att göra saker enkla. Många
förstår popkulturen och relaterar till den, och ibland gör jag
teckningar om det som korsar
mina tankar, som till exempel:
»Trump gjorde si och så«, eller
det och det hände i Saudiarabien
eller Libanon. Information. Och
utöver det talar jag ibland om
muslimer eller Sudan, allt det
som man aldrig ser i rubrikerna. Jag använder flera lager av
olika teckningssorter, och försöker varje gång bearbeta det
med den stil jag gillar, experimentera lite varje gång.
Du ska också få sista ordet.
– Många undrar varför jag
gör detta. Jag jobbar inte för
någon, så varför gör jag det,

undrar ibland till och med jag.
Särskilt när det började orsaka problem för mig. Jag tänkte
att det inte förändrar något till
det bättre och det gör verkligen
inte mitt liv bättre, men det gör
faktiskt mitt liv bättre eftersom
jag är tvungen att fortsätta ställa
frågor. Och för mina barn och
alla de människor som följer
mitt arbete, om jag bara skulle
dra mig tillbaka, vad skulle det
då betyda?
– Nej, jag har ögonblicket. På
internet finns det alltid ett nu,
ögonblicket är alltid ditt. Du vet
vad du ska göra med det.
Översättning Hanna Strömberg

Fristadskonstnärer
International Cities of Refuge Network (ICORN) är en
oberoende organisation som
består av städer och regioner som erbjuder värdskap
åt förföljda författare och
konstnärer. De får trygghet
och en röst fri från censur i
två år, och värdstäderna markerar därmed betydelsen av
demokrati och frihet.
Urvalet görs i samarbete
med PEN International och
från 2005 och fram till nu
har 130 konstnärer världen
över stöttats. En komplett
lista finns på icorn.org.
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Musikerns
svåra vägval
Från epokgörande sexsymbol till förvirrad cyberpunkare – eller
hur Billy Idol sabbade sina chanser att vara relevant i en post-Reagan-värld.

Av Marcus Prest
Billy Idol som besökte Kuopio
RockCock-festivalen i juli var
ett av 1980-talets stora MTV-fenomen. Med sitt peroxidblonda
hår och sin utmanande persona
var han omedelbart igenkännlig
och blev ett uttryck för 1980-talets excess. Men han försvann
nästan helt ur det kollektiva
medvetandet efter floppen med
Cyberpunk-albumet 1993 och det
skulle dröja långt in på 2000-talet innan han igen var tillbaka.
Att göra musik med cyberpunktema, en litterär genre som är
ett slags mishmash av futuristisk teknologi ur ett gatuperspektiv, sociala omvälvningar
och nationalstatens haveri, var
Idols försök att hålla sig relevant i ett 1990-tal där artister
som etablerat sig ett decennium
tidigare hade allt svårare att behålla sin publik, och framför allt
att hitta en ny.
Billy Idol, född som William
Broad i Storbritannien, är i dag
62, han turnerar, gör ny musik,
och verkar ha hälsan i behåll.
Med tanke på hans livshistoria
är det ett mindre under att han
är där han är i dag, och han har
utan tvekan spelat sina kort betydligt bättre än många andra
av 1980-talets storheter. Trots
det har den här självutnämnda
eviga rebellen knappast känts
relevant sedan karriärtoppen
på 1980-talet. Går det längre
att chocka en värld som upplevt
både Marilyn Manson och president Donald Trump?
redan en
gång med en förvandling: 1981
lämnade han den döende punkscenen som han varit med om att
forma i London med sitt band
Generation X, och landade som
soloartist i New York.
BILLY IDOL LYCKADES

Idol hittade gitarristen Steve
Stevens, vars effektiva, behärskade spelstil genast fungerade i
samspel med Idol: även om Billy
Idol-soundet är stort finns det
i Stevens spelande en känsla av
tryckkokare. Idols egen framtoning växlar mellan det glammiga, som han också uttryckte i
Generation X, och det aggressivt
punkiga med peroxidblont hår
och nävar pumpande i luften.
Tittar man noggrannare ser
man att Billy Idols pumpande
nävar inte så mycket är en invit
till verkligt slagsmål som det är
en pose, och i sin svettiga rytmiskhet har han något annat
på hjärtat än att slåss med etablissemanget. Det här noterades
också inom punkkretsar under
Generation X-tiden på 1970-talet, inte alltid med gillande.
Efter EP:n Don’t Stop och
albumet Billy Idol, båda framgångsrika, slog Billy Idol definitivt igenom 1983 med det andra
albumet Rebel Yell. Idols manager Bill Aucion, som också var
KISS’ manager, hade kopplingar till TV-branschen och visste
att Nordamerika skulle begåvas
med en TV-kanal som sände
musikvideor dygnet runt. Billy
Idol var snabb att utnyttja sin
visuella framtoning maximalt
genom MTV och han antog en
provokativ persona som man
för att parafrasera American
Psycho-författaren Bret Easton
Ellis kunde säga att till en inte
obetydlig del byggde på att utmana imperiet.
Idols provokation bestod inte
av idéer om hur samhället skulle vändas upp och ner, däremot
körde han med en utpräglad
bad boy-image som svarade
direkt mot den sortens figurer
som morsor och farsor varnat
för i alla tider. Utanför musiken
höll han ofta på med ett töntigt

högstadievärsting-uppförande,
detta långt in på 1990-talet,
vilket också gjorde att han var
enkel att avfärda som en idiot.
Det här var inte heller, ens enligt honom själv, en helt orättvis
beskrivning. Men det var bara
en del av sanningen – något väldigt fundamentalt fattade han
bättre än de flesta eftersom han
blev ett av 1980-talets stora fenomen inom pop/rockmusiken.
Det har också blivit tydligt då
han på senare år talat om sin
musik och kontexten han växte
upp i, eller skrivit om i sin biografi, som han tvärtemot många
andra i branschen faktiskt har
skrivit själv.
Billy Idols första musikvideor,
”White Wedding” och ”Dancing With Myself” (den första
regisserad av musikvideolegenden David Mallet, den senare av
Tobe ”Texas Chainsaw Massacre” Hooper) etablerade Billy
Idol som MTV:s (degenerade)
ansikte. Hans videor är genomgående estetiskt intressanta, oftast osande av kåthet. Filmerna
objektifierar ofta främst Billy
Idols egen kropp i den då nya
1980-talsstilen där kameran inte
viker eller drar sig för att hårt
styra ögat. Men genom hela
hans karriär finns i bakgrunden också ett världsbygge som
både grafiskt och ljudmässigt
transcenderar hans signaturvrål
owww, yeah, come-on.
från
2000-talet finns direkta ljudreferenser till låten ”White Wedding” från 1982, i ”Trouble With
the Sweet Stuff” från skivan
Charmed Life finns rösttekniker som återkommer i Cyberpunk-albumet, ”Dancing With
Myself”-videon har klara cyberpunk- och Mad Max-referenser
och videon till ”Catch My Fall”
PÅ HANS TVÅ SKIVOR

Ny Tid är Finlands ledande
svenskspråkiga kulturtidskrift
– en partipolitiskt obunden
vänstertidskrift med fokus på
kultur, samhälle, politik och
miljö. Tidskriften värnar om
den långa och långsamma
journalistiken och blandar utrikesreportage med personporträtt, essäer, recensioner
och konst- och kulturdebatt.
Bland tidningens medarbeterare finns några av Nordens
intressantaste frilansjournalister och kolumnister.
www.nytid.fi

(David Mallet, 1985) leker med
både noir och futuristisk estetik.
Karaktären Billy Idol är som en
seriefigur som kan placeras i olika fiktioner som ändå alla har
en omisskännelig Billy Idol-stil.
En distinktion kan ändå göras i
”New York-känsla” för 1980-talet (mörkare, blåtoner, tätare), och ”Los Angeles-känsla”
(orange färgskalor, vidare, öppnare) för 1990-talet och framåt.
Den explicita sexuella/pornografiska framtoningen är också
intressant. Hur placerar den sig
i en manlig rock/pop-kontext?
Glam- och hårdrocken har alla
ingredienser av den, men få, om
någon, i mainstreamfåran var
så nära att slira över i obscenitet som Idol. Med obscenitet
menas här en för tiden ”sexuell oanständighet” som kunde
ha gjort honom portförbjuden
i officiella sammanhang. Hur
framstår Idols framtoning i jämförelse med kvinnliga artister av
samma tid? Är han närmare en
samtida Samantha Fox än Madonna? Den fullständiga skamlösheten (som är beroende av ett
skam-samhälle – mer om detta
senare) är närmare Fox, medan
stilmedvetenheten och förståelsen
för det visuella mediet är närmare Madonna. Han är också
närmare Madonna i den raka
blicken, men långt från Madonna
i att han inte har någon dialog
med det samhälle som kan tänkas bli upprört. Det finns heller
inga faders- eller modersfigurer
han gör upp med.
Mer om det explicita: det finns
ingen som ska förföras, övertalas, luras i säng – i blicken finns
en direkthet som förväntar sig
samma direkthet av den som
möter. Tillsammans med hans
seriefigursframtoning och att
han överlag är over the top på
alla fronter, i kombination med
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hans signaturflin – det sneda,
svårtolkade, lite hotfulla Elvisgrinet – finns det en fråga om
vad direktheten betyder. Men
något över tilltalet är uppfriskande, samtidigt som den väg
han valt och bjuder in på inte
nödvändigtvis leder in i den stora
friheten utan snarare till akuten
– dit den också tog honom själv
ett antal gånger. En av gångerna var han kliniskt död av en
överdos av partydrogen GHB.
Billy Idols texter innehåller
inte sällan kulturella referenser, men består ofta av nonsens

med en del fyndiga ordföljder
och direkta sexuella markörer.
Det stora rytmdrivna soundet
fungerar bra i vardagsrum, kök
och bil, men det är i kombinationen ljud och bild som hela
Billy Idol framträder. Förutom
1980-talsvideorna bör nämnas
den av David Fincher regisserade videon till Doors–covern
”LA Woman”, som har tydliga
Blade Runner- och andra cyberpunkinslag, och de musikvideor som gjordes i samband med
Idols kommersiella haveri: Cyberpunk-albumet.

Cyberpunk, utgiven 1993,
blev en katastrofal flopp. Hur
Idol kunde föreställa sig att något sådant skulle kunna gå hem
för en större publik är obegripligt. När han står på scen i ett
av de få tillgängliga videoklippen från No Religion-turnén
verkar samma sak ha gått upp
för honom själv, men albumet
förtjänar ändå en djupare analys. Världsbygget är intressant
som helhet, och nu talar vi om
Billy Idol och inte Iron Maiden: Idols cyberpunksånger tar
en ut på märkliga erotiska och

psykopatiska äventyr och inte
ut på något slagfält som soldat
i framtiden. Men delarna i sig,
speciellt texterna, är helt hopplösa – de är, om inte helt och hållet camp, så ibland alltför nära.
säger
Idol att började då han råkade
ut för en motorcykelolycka år
1990. Han var på väg hem från
studion, kollrig i tankarna efter
de rapporterat fantastiska excesserna under inspelningen av
Charmed Life, och satt och tänkte på Peter O Toole på motorcyCYBERPUNKFANTASIERNA

kel i filmversionen av Lawrence
av Arabien, då han blev påkörd
från sidan och nästan förlorade
ena benet. På akuten, kopplad
till diverse maskiner och efter
omfattande operationer, blev
han inspirerad av cyberpunken,
kopplingen mellan människa
och maskin och kemikaliernas
förmåga att förändra medvetandet – det senare som nämnt
ingen nyhet för honom.
När det år 1993 blev dags för
presspresentation av det nya Cyberpunk-albumet sade han sig
ha läst William Gibsons Neuro-
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mancer, vilken han också krävde
att journalisterna skulle ha läst
innan de fick prata med honom,
och han verkade på allvar tro
att det fanns en mainstreambeställning på technopop-rock som
skildrar en dystopisk framtidsvärld. Han var också begeistrad
av att med en Macintosh ha skapat sin egen studio i garaget och
där framställt ett album i vad
som för honom var rekordfart,
samt det nya internet. I promomaterial från tiden sitter han
och skriver på ett tangentbord
med en något osäker tvåfingersteknik – direkt kommunikation
över nätet med fansen i en BBS!
Han säger att Cyberpunk är hans
svar på Nirvana och grungen.
att på kort utrymme utreda exakt var det går
snett, men vill man sätta fingret
på något, så är det ”påklistradheten”. Billy Idol lyckas inte göra
kopplingen mellan samtid och
framtid – om man vill hitta ett
album som fångar stämningen
i William Gibsons litteratur så
är U2:s Zooropa inte det dummaste stället att börja. Och vill
man annars bara få en känsla
för vad cyberpunk kan vara år
2018, som redan i många avseenden seglat förbi cyberpunklitteraturens mest fantastiska och
dystopiska scenarier, är nästan
alla album av Massive Attack
att rekommendera – särskilt
Mezzanine från 1999.
Ändå finns det mycket som gör
skivan Cyberpunk intressant mer
än som bara en studie i missberäkning. Billy Idol är framtiden
på spåren, men han lyckas inte
förankra sina ambitioner. I intervjuer från tiden försöker han
ansträngt göra sitt projekt socialt relevant, men det blir för
halvhjärtat, för slarvigt. Idol
lyckas inte genom sin persona
tala allvar om dessa saker, han
saknar förmågan som till exempel David Bowie visade prov på
att resonera vettigt och visionärt
om internet och framtiden i en
BBC-intervju (som i och för sig
är från 1999, det vill säga sex
avgörande år senare).
DET ÄR SVÅRT

I Billy Idols cyberpunkprojekt involverades personer som
Timothy Leary (känd motkultursmänniska som kombinerade Harvard och LSD) och Stan
Winston (effektspecialist, bland
annat till filmen Terminator). En
hel del av estetiken är intressant
(dock inte hans scenutstyrsel
som ser ut som något Grotesco skulle använda för att göra
parodi på ett kroatiskt millennieskiftesdisko), albumet har en
specialversion med en diskett
med multimediamaterial (Idol
var kanske den första mainstreamartist att lansera dylikt)
och han gav sig ut på turné med
stora ambitioner. Men floppen
var mer eller mindre total. Publiken förstod inte vad han höll
på med och han verkar inte själv
heller ha haft tillräcklig koll. Ett
av problemen med albumet är
även att han är för explicit och
inte tillräckligt mångtydig i sitt
visionerande. En större mångtydighet skulle ha tillåtit honom
att både säga saker om samtiden
och framtiden på samma gång
– visa att världen vi lever i kan
beskrivas som science fiction,
vilket skulle ha gjort det lättare
för publiken att engagera sig i
Idols vision.
EFTER CYBERPUNK försvann Bil-

ly Idol från offentligenheten.
Motorcykelolyckan gjorde att
han förlorade rollen som mördarroboten T1000 i Terminator 2 och att hans roll i Oliver
Stones Doors-film skars ner betydligt. Hans privata problem
och drogmissbruk accelererade – han gjorde en mycket bra
singel, ”Speed”, men det dröjde
ända till 2005 innan han släppte ett nytt album. När han återkom med Devil’s Playground var
det musikaliskt med fina Billy
Idol-takter: hutlösa ”Scream”,
och den mörka ”John Wayne”
är speciellt bra sånger.
Men om man tar fasta på Bret
Easton Ellis idé om imperiet
och postimperiet är det oklart
var Billy Idol ska sätta ner fötterna. Han kan inte vara aktuell som provokatör – den tiden

är förbi – vilket är Bret Easton
Ellis poäng: det finns inte längre någon publik att chockera –
Marilyn Manson var den sista
som hann med på chocktåget.
Ronald Reagan är inte president, Bill Clinton har varit ute
och tänjt på gränserna för hur
mycket nonsens man kan säga
offentligt med ett pokeransikte, Madonna- kan inte utmana
någon med ”Like A Virgin”. I
den nya tiden, i postimperiet,
behöver kändisar inte längre
låtsas vara ångerfyllda för att
ha blivit ertappade med den
ena eller andra substansen. Paradise Hotel är det nya normala, publiken rycker på axlarna
och behöver inte legitimera sin
voyerism med låtsad indignation.
Billy Idol hörde heller aldrig till
dem som brydde sig om att spela ångerfylld framför kamerorna – men samhället som hans
excesser utspelade sig i brydde
sig, vilket delvis bidrog till hans
popularitet, eller åtminstone till
hans kändisskap.
Senare kommer Donald Trump
som beviset för skamlöshetens
triumf och Hillary Clinton som
missberäkningens ansikte, och
en publik som är alert för minsta möjlighet att personligen bli
kränkt och göra sig till offer
för generaliseringar och pikar.
I denna nya värld har Billy Idol
svårt att hitta någon samhällelig
relevans, om han inte vill bli en
Morrissey och börja häva ur sig
politiskt laddat struntprat – vilket är en roll som tack och lov
nog ligger långt från honom.
Det han är är helt enkelt en
kompetent rockare – det hörs
på hans senaste album, Kings
and Queens of the Underground
(2014) – till skillnad från det
obegripliga julalbumet HappyHolidays (2006). Men Billy Idol
slarvade bort det sena 1990-talet och början av 2000-talet då
han kunde ha omskapat sig själv
till något annat än den seriefigur
han förblivit sedan 1980-talet.
Publicerad i nr 8/2018

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, FSK, är en intresseorganisation som
vill stärka kulturtidskrifternas ställning.Vi
vill göra dem mer kända för en bred målgrupp och tillvarata deras intressen gentemot myndigheter och andra som påverkar
våra villkor. Som vi ser det har de senaste
mediepolitiska utredningarna och de förslag
som följt på dem i allt för hög grad fokuserat på snabb nyhetsförmedling. Även vi som
producerar en mer eftertänksam journalistik med glesare utgivningstakt behöver
hjälp att hitta sätt att möta de nya utmaningar som väntar. Presstödet står inför en
förändring från år 2019 och vi anser att det
också finns anledning att se över stödsystemet för kulturtidskrifterna.
FSK:s främsta syfte är att föra tidskrifternas talan och se till hela kollektivets bästa.
Konkret visar vi det genom att arrangera
priset för Årets kulturtidskrift, driva sajten
kulturtidskrifter.se, omvärldsbevaka, lobba och svara på frågor.Vi samarbetar också
med andra kulturtidskriftsföreningar som
Tidskriftsverkstaden och våra motsvarigheter i de andra Nordiska länderna, samt med
Nätverkstan kulturtidskrifter.
Du hittar Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter på flera ställen på nätet, på
fsk.net, kulturtidskrifter.se och via två
Facbooksidor: Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (@kulturtidskrift) och Rädda
kulturtidskrifterna (@raddakulturtidskrifterna).
Driver du en kulturtidskrift – bli medlem! Ju fler vi är desto tyngre väger vår röst.
www.fsk.net

Nätverkstan
Kulturtidskrifter
Kulturtidskrifter är viktiga. För att de ska
överleva måste de få prenumeranter. Om
det lyckas hänger självfallet främst på tidskriftens innehåll, men god administration
hjälper till. Nätverkstan erbjuder personlig
service och har skapat ett anpassningsbart
administrativt system som hjälper dig att
hålla ordning på medlemmar, prenumeranter och kunder.
Nätverkstan Kulturtidskrifter är en sambandscentral för ungefär hundra kulturtidskrifter och drygt trehundra återförsäljare
i Skandinavien.Vår kommissionstjänst gör
det möjligt för kulturtidskrifter att hitta nya
läsare och för boklådor, nätbokhandlare,
museibutiker, caféer och andra försäljningsställen att hitta intressanta tidskrifter. Du
hittar mer information om oss på
www.natverkstan.net
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Facebook-grupper svämmar över med inlägg, företagen som bokar tågbiljetter på telefon går knappt att nå och det är nära nog omöjligt att ta sig igenom
bokningsdjungeln på nätet. Camino kavlade upp ärmarna och gav oss inte förrän vi hittat de smidigaste vägarna till drömresan på räls.
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Nu tar vi tåget
till Europa
Av Ingemar Tigerberg
Med andan i halsen dimper vi
ner i kupén. När man ska passa
ett tåg som ska transportera en
i över 120 mil blir stressen över
risken att missa det aningen
högre än normalt. Men i takt
med att ljudet från rälsskarvarna kring Kiruna tågstation
långsamt accelererar sjunker
också mina axlar. Barnen plockar
upp sina leksaker. Eftersom vi
har en egen kupé kan de klättra
runt och härja utan att störa
medpassagerare. Jag lutar mig
tillbaka. Nu har vi 16 timmar
ren njutning framför oss.
När eftermiddagen börjar gå
över i tidig kväll dukar vi upp
och äter en långsam middag.
Utsikten från vårt fönster bjuder på oehörda vidder av norra
Norrland.
När sensommarens skymningsljus börjar stå för inramningen bäddar vi ut sängarna
och klättrar upp i våra kojer.
Efter en stunds läsning somnar
jag av tågets rytmiska vaggande.
ATT ÅKA PÅ tågsemester kan vara

en ren njutning men det är också förknippat med en stundtals
hög tröskel av krångel. För nybörjaren kan det kännas som
omöjligt att ens få reda på vilka
alternativ som finns. För flygresor finns mängder med bokningssajter som på ett kick jämför
priser mellan olika bolag. Där
finns också de färdigpaketerade
charterresorna som är populära inte minst bland barnfamiljer som inte orkar lägga dagar
på att administrera semestern.
Intresset för tågsemester har
varierat med åren. Efter tågluffens glada dagar under 1980-talet svalnade intresset, för att åter
vakna omkring 2007 då klimatdebatten återupplivade tåget
som ett alternativ. Flera av de
stora svenska researrangörerna
började erbjuda tågcharter och
intresset var till en början stort.
År 2008 såldes 8.000 resor och
vissa spådde att tågresorna skulle
stå för omkring hälften av resorna till Medelhavet tio år senare.
© Maja Lindberg

Istället försvann tågcharter helt
och hållet som alternativ.
– Det har varit svårt att göra
det här till en konkurrenskraftig produkt. Lågprisflyget går
enormt mycket snabbare till en
tredjedel av priset, förklarade
Lottie Knutson, dåvarande informationsdirektör på Fritidsresor för Di.se.
Förklaringen stavas krångel.
Järnvägsbyråkrati i olika länder
gjorde att resenärerna tvingades byta tåg otympligt många
gånger. Det gjorde resan lång
och priset högt. Flyget är gynnat gentemot tåget på flera sätt.
Flygplatser är ofta skattesubventionerade av kommuner,
flygbränslet är skattebefriat på
grund av internationella regler
och branschen avreglerades för
länge sedan, vilket har skapat
stenhård konkurrens som pressat
ner priserna. Detta medan den
europeiska tågbranschen präglats av gamla statliga monopol
som visat svalt intresse för att
öppna upp sig för internationell
konkurrens.
Nu har dock arbetet inletts
med att jämna ut spelplanen
något. Europaparlamentet har
drivit igenom en avreglering av
EU:s tågmarknad (ska vara implementerat i alla länder år 2020)
och flyget har successivt släppts
in i systemet för utsläppshandel
inom EU. Därtill har Sverige nyligen infört en flygskatt. Men
det kommer att dröja många år
innan de nya reglerna får effekt
och tills vidare har flyget ett rejält försprång.
om
flygskam ett slags uttryck av
frustration över denna orättvisa. Med den har intresset för
tågresor återigen vaknat till liv.
Facebook-gruppen Tågsemester har i skrivande stund över
17.000 medlemmar och växer
snabbt, meddelar administratörerna som verkar ha tröttnat
på inflödet.
– Vi har 100-tals ansökningar om dagen och det är mest
en massa jobb för oss med en
massa nya medlemmar, meddeK A N S K E Ä R D E B AT T E N
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lar Susanna Elfors.
Tillsammans med Eva Wrede
skriver Susanna just nu en bok
om tågsemester och planerar en
mässa på samma tema 2019.
Måns Andersson, som tillsammans med Susanna är administratör för Tågsemestergruppen,
försöker dessutom dra igång
tågcharter på nytt. Men även
om administratörerna är trötta så andas det nästan religiös
entusiasm från medlemmarna i
gruppen. Det flödar berättelser
om härliga resor, människor som
delar med sig av tips och svarar på frågor som hjälper medlemmarna i bokningsdjungeln.
Även den omhuldade Centralens resebutik i Kalmar vittnar
om ett hastigt väckt intresse. Någon intervju hinns inte med när
vi söker dem för denna artikel.
– Mia (Petersson) har suttit
och jobbat hela natten så hon
har gått hem för att vila nu.
Det är så intensivt just nu att
jag tvivlar på att hon hinner
med någon intervju, låter en av
de anställda meddela via mail.
Jag provar med den andra
delägaren Ivar Karlsson med
liknande resultat.
– Jag är här i stort sett dygnet runt men intensivt upptagen liksom mina medarbetare,
meddelar han.
den nyvakna
klimatdebatten som står bakom
det lavinartade intresset. Därför
finns det anledning att granska
hur klimatsmart tåget ner till
Europa är. Elmixen ser olika ut
runt om i Europa, det vill säga
om länderna eldar till exempel
med kol eller gas för elproduktionen. Många länder kör dessutom dieseltåg, såsom Kroatien,
fler än hälften av tågen i Danmark samt flera mindre linjer i
Tyskland. Den för svenska resenärer så viktiga sträckan mellan Köpenhamn och Hamburg
trafikeras med diesellok, vilket
smutsar ner en annars ganska
klimatsmart resa ner mot kontinenten. En elektrifiering av
sträckningen är på gång, men
förväntas vara på plats tidigast år
TROLIGEN ÄR DET

© Maja Lindberg

Inspirerande och lösningsorienterade reportage från Sverige och världen finns att läsa
i Camino – magasinet som
sprider berättelser om en
grönare, godare och skönare framtid, och som främjar
medvetenhet och reflektion
kring våra livsstilsval.
www.caminomagasin.se

2025. Dessutom åker tåget färja
mellan Rödby och Puttgarden,
och färjor är oftast nästan lika
dåliga ur klimatsynpunkt som
flyg (170 g CO2-ekvivalenter/
personkilometer i medeltal jämfört med 190 g för flyg). Det är
värt att tänka på om man vill
resa klimatsmart söderut.
– Av den anledningen är buss
absolut klimatbäst för de flesta
sträckor i Europa. Eller att resa
fyra personer i en biogas- eller
elbil. Även en vanlig dieselbil
med flera personer i är ett relativt klimatsmart sätt att resa på,
säger Josef Henschel på projektet klimatsmartsemester.se som
samlat stora mängder data kring
olika färdsätt.
Men den som vill ta sig till
Hamburg, som är en viktig knutpunkt för snabb- och nattåg i
Europa, har dessvärre svårt att
hinna dit på rimlig tid med buss.
Och med tanke på att alla snabbtåg och alla nattåg med österrikiska Nightjet (ÖBB) går på el
så är tågresorna söderut generellt sett ett klimatbra alternativ som är på väg att bli ännu
bättre i takt med elektrifieringen och att Europa ställer om
till mer förnybar energiproduktion. Värt att påpeka är också
att tågresor i Sverige och Norge
är det klart bästa resesättet ur
klimatsynpunkt.

•Jag vaknar till i den nattsvarta
kupén. Tåget bromsar in och vi
har inte stängt fönstret ordentligt. Temperaturen är aningen
svårreglerad i de gamla vagnarna. SJ har planerat renovera alla
sina nattåg under senare delen
av 2018. Även österrikiska ÖBB
som tagit över tyska Deutsche
Bahns tidigare nattågslinjer i
Europa står inför en stundande
modernisering av sina nattåg.
De ska finnas på plats år 2020.
Men redan idag finns flera
natt- och snabbtåg som relativt
enkelt tar dig ut i Europa om
du vill låta färden vara en del
av resan. Reser du från Sverige
handlar det oftast antingen om
att delar av sträckan är på natttåg i ligg- eller sovvagn. ÖBB är
den aktör som står för absoluta
merparten av nattågslinjerna på
kontinenten. Ett annat alternativ är att övernatta i någon av
kontinentens metropoler på vägen. Allt beror förstås på önskad
nivå av bekvämlighet och hur
snabbt du vill ta dig till slutdestinationen.
BRITTA CARLSSON reste med små-

barn till Kroatien förra sommaren.
– Vi bokade en resa där vi spenderade en heldag i en österrikisk
by för att senare på kvällen ta
nattåget vidare. Det var ganska

jobbigt med småbarn och mycket
packning som inte gick att låsa
in någonstans. Nästa gång bokar vi antingen hela vägen direkt, för själva tågresorna var
väldigt mysiga, eller stannar någonstans några dagar på mitten,
berättar hon och meddelar att
de denna sommar ska ta sig till
Grekland med tåg.
Vår tågresa börjar nu närma
sig sitt slut. När morgonen gryr
ser vi det uppländska landskapet svischa förbi utanför. Vi går
upp något tidigare än de flesta
på tåget, eftersom vi ska stiga av
i Uppsala där släktingar väntar
på ett café för frukost. Försiktigt
trippar vi längs korridoren som
är full med neddragna sovgardiner, och hoppar utvilade av tåget som sedan ska tuffa vidare
mot huvudstaden.
Publicerad i nr 51
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Caminos tågreseguide
Vi presenterar några utvalda
destinationer med Sverige som
utgångspunkt. Dessa innehåller
ofta nattåg någon delsträcka.
HAMBURG
För svenskar som vill vidare ut i Europa
är Hamburg knutpunkten nummer ett.
Hit åker du med dagtåget Eurocity från
Köpenhamn på strax under 5 timmar.
Härifrån går flera nattåg söderut. Ett
alternativ för Stockholmsresenärer är
att börja med nattåg till Malmö (SJ) för
att få en tidig och utvilad start vidare
ut i Europa.
BERLIN
Snälltåget kör nattåg med liggvagnar på
populära resdagar från Malmö, ibland
även från Stockholm. Från Malmö tar
tåget 14 timmar och kör på färja från
Trelleborg. Till Berlin går även att resa
året runt via Hamburg dagtid. Från
Berlin kan du exempelvis åka vidare till
Prag, Polen eller varför inte nattåget till
Moskva?

NICE
Ta snabbtåget TGV (SCNF) från Paris
till den Franska rivieran på strax under
6 timmar.

06:46 och byt tåg mot exempelvis skidorten Bad Gastein, framme 09:42.
Från Wien tar du dig enkelt vidare ut i
Östeuropa (Budapest, Bratislava).

VENEDIG
Ta nattåget Nightjet (ÖBB) från München 23:35 och vakna i Venedig 08:24.
Eller ta nattåget (Thello) från Paris vid
19:10 och stig av mitt i Venedig 09:35.

NARVIK (LOFOTEN, KIRUNA,
RIKSGRÄNSEN, ABISKO)
Ta nattåget (SJ) från Stockholm 18:10
och gå av i Narvik 12:58. Härifrån är en
bra utgångspunkt för att utforska Lofoten. Eller stig av i Kiruna 09:24, Abisko
11:15 eller Riksgränsen 12:12.

MILANO
Ta nattåget (Thello) från Paris 19:10
och stig av i Milano tidig morgon 06:00.
ROM (OCH FLORENS)
Ta nattåget Nightjet (ÖBB) från München som avgår 20:10 och stig av i
Rom behagliga 09:22. Eller hoppa av
lite tidigare i Florens. För att hinna till
München bör man resa tidigt från Köpenhamn, 07:16. Så detta är mest ett
alternativ för skåningar eller för de
som vill ta en övernattning i någon ort
på vägen.

ÅRE
Ta nattåget (SJ) från Stockholm 23:58
och gå av i Åre 08:16 (även Snälltåget
går hit under högsäsong).

Så bokar du tågbiljetter
till Europa på internet

Så bokar du tågbiljetter
till Europa via telefon

I vårt test av bokningssajter har vi haft ambitionen att
hitta en tjänst som fungerar
för att boka hela resan genom
Europa på en och samma biljett. Dessvärre klarade ingen
av de testade tjänsterna våra
sökningar tillräckligt bra (Se
avdelningen Tekniskt). Bästa
sättet att själv boka resorna är
därför, enligt vår guide, genom
tågföretagens egna webbsidor,
som även finns på engelska.
De flesta bolag har också egna
appar där man sparar biljetter
och kan få trafikinformation.

• Centralens resebutik i Kalmar
0480-36 22 10
• Tågbokningen 0771 75 75 70
• Deutsche Bahns engelskspråkiga telefontjänst +44 (0) 8718
80 80 66

oebb.at
Resor från Köpenhamn söderut med ÖBB:s nattåg Nightjet
som delsträcka.
OBS! Den som vill till Paris
med Nightjet (ÖBB) som delsträcka kan inte boka hela resan på samma biljett/bokning.
Snabbtåget till Paris köps på
SNCF (se nedan).
en.oui.sncf
Snabbtåg till och från Frankrike.
thello.com
Nattågen från Frankrike till
Italien.
PARIS
Hit tar du dig skönast med nattåget
Nightjet (ÖBB) från Hamburg med
avresa klockan 21:02, som byts tidig
morgon 06:20 i Freiburg till franska
snabbtåget TGV (SCNF). Ett annat alternativ är att övernatta i Köln eller
Dortmund och åka vidare morgonen
efter. På alla dessa alternativ kan du nå
Paris på förmiddagen.
LONDON
Ta snabbtåget Eurostar från Paris som
tar drygt 2,5 timmar.
BARCELONA
Ta snabbtåget TGV (SCNF) från Paris
som tar dryga 6 timmar.
MARSEILLE
Ta snabbtåget TGV (SCNF) från Paris
som tar ca 3,5 timmar.

ZÜRICH (ALPERNA)
Ta nattåget Nightjet (ÖBB) från Hamburg som avgår 21:20 och kliv av 09:05
i Zürich. Härifrån når du flera populära
schweiziska alporter, såsom Engelberg
(cirka 2 timmar bort). Eller ta snabbtåget TGV (SCNF) från Paris på drygt 4
timmar.
INNSBRUCK (ALPERNA)
Ta nattåget Nightjet (ÖBB) från Hamburg 20:29 och kliv av i Innsbruck
09:14, varifrån du når flera österrikiska
alporter. Eller hoppa av tidigare, exempelvis 08:36 i Wörgl där du kan byta till
ett tåg mot Kitzbühel och vara framme
09:29.
WIEN (OCH ALPERNA)
Ta nattåget Nightjet (ÖBB) från Hamburg 20:29 och stig av 08:26 i Wien.
Eller hoppa av tidigare och byt för österrikiska alporter. Exempelvis i Wels.

BERGEN (OCH NORSKA FJÄLLEN)
Ta nattåget (NSB) från Oslo 23:25 och
kliv av i Bergen 06:49. Gå av tidigare
för flera norska orter där tåget stannar
precis vid foten av berget. Det går även
att ta sig hit med dagtåg.
TRONDHEIM
Ta nattåget (NSB) från Oslo 23:06 och
kliv av i Trondheim 06:40.
STAVANGER
Ta nattåget (NSB) från Oslo 22:25 och
kliv av i Stavanger 07:20.

Du har rätt till ersättningsresa
om du missar en anslutning. Se
avdelningen Tekniskt för detaljer.

sj.se
Nattågen mot Åre och Narvik.
snälltåget.se
Nattåg till Berlin eller Åreområdet.
nsb.no
Nattåg i Norge.

Billigast med Interrail?

För flera av resvägarna i guiden blev priset lägre om man
köpte resorna separat utan Interrail-kort, men eftersom priserna förändras hela tiden så
är frågan omöjlig att svara på
generellt. Ett Interrail-kort där
man kan åka fritt inom Europa under 5 resdagar inom 15
dagar kostar i skrivande stund
3.014 kronor för vuxen i and
ra klass. Snabb- och nattågen
kräver att man betalar ytterligare för platsreservationer och/
eller sovkupé-alternativ, även
för barn (från 2 år). Varje vuxen som köper ett Interrail-kort
har även möjlighet att få gratis Interrail-kort till två barn
(max 11 år gamla).
interrail.se
Stor hjälp i researchen för denna
guide har varit sajten seat61.
com som detaljrikt beskriver
olika resvägar i Europa, Skriften
”Till Europa utan flyg” skriven
av Jonas Ryberg samt Per Eric
Roxéns karta Nattåg i Europa.
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Sanningen och den
politiska lögnen
Av Anna-Karin Selberg
Sedan Donald Trump tillträdde
som president i USA har artikel
på artikel producerats om hans
lögner: enligt Washington Post
uppgick de, mot slutet av sommaren 2018, till inte mindre
än 4229 stycken. Samtidigt är
han en president med ett stort
sanningskapital. Av sina väljare
betraktas han inte alls som någon lögnare, utan tvärtom som
en efterlängtad sanningssägare – som någon som säger det
ingen annan politiker vågar. Ju
oftare han blir påkommen med
att ljuga, och ju fler artiklar och
listor som görs över hans lögner, desto starkare tycks detta
sanningskapital växa sig bland
hans anhängare.
När man idag debatterar ”fake
news”, ”alternativa fakta” och
lögner i politiska sammanhang
glömmer man ofta bort att lögner och hemligheter alltid varit
en del av det politiska spelet –
det romerska begreppet arcana
imperii syftar till exempel på
imperiet och makten som något hemligt, något som döljer
sig självt. Men man glömmer
också att sanning i politiska
sammanhang kan betyda något mer än fakta, om man med
fakta menar sanningar som rör
sakförhållanden. Att ljuga, dölja, förvanska eller förneka sanningar, har alltid varit politiska
redskap – hur omoraliskt man
än kan tycka att det är – och att
vara en ”sann” politiker är inte
nödvändigtvis detsamma som
att hålla sig till fakta. ”Låt oss
inte glömma”, skrev filosofen
Hannah Arendt, ”att det inte
var mänsklig synd som gjorde
att lögnen råkade smyga sig in
i politiken. Därför är det heller
inte, av just denna anledning,
troligt att moraliskt raseri kommer att få den att försvinna.”1
Det är ingen slump, menar hon,
att lögner är en del av politiken,
och att de ofta betraktats som
ett nödvändigt, och rättfärdigt,
politiskt redskap. Lögn och politisk handling står nämligen i en
intim förbindelse med varandra.

Arendt definierar politisk handling som födelse, början och initiativ. En politisk handling sätter
historien i rörelse på oväntade
sätt, det är den oförutsedda början på något nytt – en början
som inte till fullo kan förklaras
av de handlingar och historiska
skeenden som föregår den. Men
handling i den meningen, som
början och födelse, tar inte sin
utgångspunkt i ett vakuum – det
är inte en början ex nihilo, ur
intet – utan vi handlar alltid i
en historisk och polisk kontext
som redan finns där. För att göra
rum för våra handlingar måste
därför ”något som redan fanns
där tas bort och förstöras, och
saker så som de var förut förändras”.2 Det skulle vi inte kunna
om vi inte, åtminstone i fantasin, kunde förflytta oss någon
annanstans och föreställa oss en
annan värld – det vill säga, att
förneka verkligheten så som den
är, och de faktiska förhållanden
som är givna i den. ”Med andra
ord, det avsiktliga förnekandet
av faktasanningar – förmågan
att ljuga – och förmågan att
förändra fakta – förmågan att
handla – är sammanbundna; de
uppstår ur samma källa: inbillningskraften.”3 Utan förmågan
att säga ”ja” eller ”nej” – inte
bara till utsagor och påståenden, utan till verkligheten, ”till
saker så som de är givna, bortom samförstånd och icke-samförstånd, till våra sinnesorgan
och kognitiva förmågor” – så
skulle det inte vara möjligt att
handla.4 Och handling, menar
Arendt, är ”just det stoff politiken består av”.5
FÖRMÅGAN ATT LJUGA och förmå-

gan att handla politiskt springer
alltså ur samma källa – nämligen vår fantasi, eller vad filosofen Immanuel Kant kallade för
vår inbillningskraft. Det var utifrån denna tanke om lögn och
politisk handling som intimt
förbundna med varandra, som
Arendt analyserade fascismen
som en rörelse som införde en
innovation, en mutation, i den
politiska lögnens historia. Hen-

nes originalitet i boken Totalitarismens ursprung består just
i detta: istället för att analysera totalitära regimer utifrån det
ideologiska innehållet i deras
doktriner eller som en specifik,
auktoritär form för politiskt
styre, menade hon att totalitarismens särdrag måste förstås
utifrån vad hon kallar den moderna, politiska lögnen.
Det Arendt menar med den
moderna, politiska lögnen är inte
detsamma som något falskt och
felaktigt, eller att avsiktligt undanhålla, förvanska eller förneka
fakta. Den kan inte ens förstås,
så som man brukar förstå lögn,
som en motsats till sanning. Den
moderna, politiska lögnen är något helt annat: man kan se den
som ett sätt på vilket sanningen sätts i spel i politiken, och
som ett sätt på vilket politiken
investerar i sanning. Just därför
är det också ett viktigt och intressant begrepp idag, som kan
belysa varför vissa politiker, paradoxalt, kan stärka bilden av
sig själva som sanningssägare
genom att ljuga.
Även om Arendt till en början diskuterade den moderna
politiska lögnen i sina totalitära
former, menade hon nämligen
att den har många ansikten och
kan framträda i icke-totalitära
versioner också i demokratiska
länder. I essän ”Lying in Politics” diskuterar hon till exempel hur en icke-totalitär variant
av den moderna lögnen uppstod
under 60- och 70-talen i USA,
när pr-agenter, spelteoretiker
och problemlösare kallades till
Washington för att administrera Vietnamkriget.
#
Vad innebär då den moderna
politiska lögnen? Hon försöker
besvara denna fråga redan i öppningskapitlet till Totalitarismens
ursprung, genom att påminna
om ”att sanningens ställning i
världen är högst osäker”.6 Här
definierar hon den moderna lögnen genom att spåra en skillnad
mellan den antika och moderna
sofisten. Medan den antika sofisten nöjde sig med ”argumentets

Våra nummer har vanligtvis
olika teman; som djurkunskap, biopolitik & rasism, offer
& martyrer, droger, vapen och
felande länkar. I DN (nov 2018)
skriver Jonas Thente om Gläntas tema om Sanningen: ”Jag
upprepar: detta är årets viktigaste tidskriftsnummer. Nästa års också.” Glänta är även
ett bokförlag och arrangerar
föreläsningar, samtal, fester
och annat.
www.glanta.org

övergående seger, på sanningens
bekostnad”, så är det mer som
står på spel i modernt sofisteri.7 Den moderna sofisten söker
nämligen efter ”en mer varaktig
seger på bekostnad av verkligheten själv”.8
Om den antika sofisten förnekade enskilda fakta, och nöjde
sig med en tillfällig och övergående seger över sanningen, så
försöker hans moderna släkting
istället omvandla lögnen till en
bestående, fiktiv verklighet. Det
som var kännetecknande för
den fascistiska propagandan,
skriver hon i essän ”The Seeds
of a Fascist International”, var
just detta: ”den nöjde sig inte
med att ljuga utan försökte avsiktligt omvandla sina lögner
till verklighet. […] Ingen var
beredd på en fingerad verklighet som ljuger.”9
som den moderna lögnen inte kan förstås
som falskhet, felaktighet eller
avsiktlig förvrängning av fakta. Den måste snarare förstås
som en speciell relation mellan
politik, verklighet och sanning
– eller snarare, som en oväntad
början, en innovation, i denna
relations historia. Innehållet i
den fascistiska ideologin och
propagandan var i sig inte något nytt – men den ”totalitära
organisationen”, som omvandlar
lögner till en fiktiv, men funktionell och beständig verklighet
var något fullständigt oväntat:
Den totalitära organisationens
former, i kontrast till rörelsernas
ideologiska innehåll och propagandans slagord, är helt nya. De
är avsedda att översätta rörelsens propagandalögner, vävda
kring en central fiktion – judarnas konspiration, trotskisterna,
300 familjer och så vidare – till
en fungerande realitet, att även
under icke-totalitära förhållanden bygga upp en grupp vars
medlemmar agerar och reagerar i enlighet med reglerna i en
fiktiv värld.10
DET ÄR DÄRFÖR

Man kan förstå denna operation, där lögner omvandlas
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till en organiserad fiktiv värld,
som ett specifikt sätt på vilket
sanningen sätts i spel i politiken.
Det exempel Arendt återkommer
till är naziregimens och Sovjets
koncentrationsläger. Lägren uppfanns som ”laboratorium” där
man utförde ”experiment med
eller snarare mot verkligheten”.11
Som sådana var deras roll i de
totalitära regimerna att inrätta isolerade zoner, utanför den
motsägelsefulla, konfliktfyllda
och ostabila värld som uppstår
”mellan människor”, genom de
spontana interaktioner, kommunikationer och handlingar man
inte har kontroll över.
blir politiken
sann och regimen legitimeras:
invånarna i lägren förvandlades
snart till levande verifikationer
av propagandans teser. Totalitarismen exploaterar därmed den
gamla förståelsen i den västerländska traditionen av sanning
som adaequatio rei et intellectus, som överensstämmelse mellan tanke och ting, till en punkt
där sanningen helt förlorar sin
mening, och ingen skillnad kan
göras mellan sant och falskt i den
politiska domänen. Adaequatio
rei et intellectus innebär att en
sats eller tanke är sann om den
överensstämmer med verkligheten – om den återger verkligheten på ett korrekt sätt, sådan
som den är. Från denna insikt
drog totalitarismen slutsatsen
att vi kan fingera sanningen
eftersom vi kan fingera verkligheten; att vi inte måste vänta tills
verkligheten avslöjar sig själv
och visar oss sitt sanna ansikte, utan att vi kan frambringa
en verklighet vars strukturer vi
kommer att känna till från början eftersom den helt och hållet är vår skapelse. Med andra
ord, övertygelsen bakom varje
totalitär omvandling av ideologi
till verklighet är att den kommer att bli sann vare sig den är
sann eller inte.12
I DESSA ZONER

Om den traditionella, politiska
lögnaren nöjde sig med att förneka enskilda fakta, så innebär

den moderna lögnen alltså istället
en mer eller mindre fullständig
verklighetsförlust, ett förnekande
av hela den faktiska verkligheten – samtidigt som denna operation, paradoxalt, legitimerar
ideologin. Det är detta som är
den moderna lögnarens konst,
vare sig det rör sig om en totalitär eller icke-totalitär variant:
det är konsten att göra politiken
sann, genom att omvandla lögn
till verklighet.
Det är just därför, menar
Arendt, som man inte kan bemöta fascismen genom att beslå
den med lögner. Att debattera om
sanningshalten i dess uttalanden
skulle vara som att debattera
med en potentiell mördare om
huruvida hans framtida offer
lever eller är dött, men att fullständigt glömma att människan
kan mörda och att mördaren,
genom att döda personen ifråga, skyndsamt kan bevisa att
det påståendet är sant.13
ATT TRO ATT MAN kan bemöta en

modern lögnare genom att visa
att hans påståenden är osanna,
är inte bara meningslöst utan
spelar honom i händerna eftersom den moderna lögnaren inte
opererar genom logisk, rationell
debatt, utan genom de handlingar som gör politiken sann.
Lögnaren, skriver Arendt, ”är
av naturen handlingsmänniska;
han säger vad som inte är fallet eftersom han vill att saker
ska vara annorlunda än de är –
det vill säga, han vill förändra
världen.”14 Lögnaren drar nytta av det oavvisliga släktskapet
mellan vår förmåga att handla,
att förändra världen, och ”vår
gåtfulla förmåga att säga ’solen
skiner’, när regnet öser ner”.15
Den moderna lögnen är en talakt, en utsaga, som inte bara,
på ett logiskt och rationellt plan,
förnekar vissa fakta, och kan
motbevisas: den är en handling
som förändrar historiens gång,
och på så vis blir sann.
Det betyder att den moderna
lögnen uppstår inom politikens
fält – det fält Arendt beskriver
som scenen för historisk födelse

och början. Den rör sig inte i en
helt igenom rationell och logisk
sfär, utan i sfären för oväntade,
plötsliga begynnelser – i sfären
för initiativ och fantasi. Som sådan vecklas den ut som en egen,
alternativ historia – och faran
med den moderna lögnen är inte
att den förvanskar historiska fakta, utan att den istället, genom
att radera ut hela den faktiska
verkligheten, ersätter en historia av politiska födslar, med en
historia som förstör dem. Den
är ett experiment, en innovation, som ersätter hela den väv
av fakta som på ett okontrollerbart sätt växer fram ”mellan
människor” med en organiserad,
fiktiv verklighet – och därmed,
tycks Arendt mena, förstörs
också själva förutsättningen för
begynnelsen i politiken. ”Skillnaden mellan den traditionella
och den moderna lögnen är med
andra ord oftast skillnaden mellan att dölja och att förgöra.”16
Den moderna lögnens konst
består i detta utbyte, där en historia av politiska handlingar, av
födelse och början, ersätts med
en historia som ljuger början –
så att minnet av politiken som
begynnelse och initiativ suddas
ut. Som sådan är den moderna
lögnen alltså inte bara ett kännetecken för totalitära regimer
– i icke-totalitära varianter framträder den också i demokratiska
styren. Ett av Arendts exempel är
de dokument som kallats ”Pentagondokumenten” och dokumenterar USA:s inblandning i
Indokina från andra världskriget till 1968. De läcktes till The
New York Times 1971, mitt under det pågående Vietnamkriget,
och ledde bland annat till den
häftiga debatt som blev början
på Richard Nixons fall – trots
att det de avslöjade egentligen
inte var något nytt, utan snarare något som redan var allmänt
känt. Att de fick en så chockartad verkan berodde alltså inte
så mycket på innehållet i de
lögner de avslöjade – som att
USA:s insats i kriget skulle ha
bestått i att ”hjälpa” vietnameserna – utan snarare på att de
© Maja Lindberg
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visade att dessa lögner inte var
något tillfälligt, temporärt och
sekundärt, inom ramen för en
större politisk strategi. Lögnerna
utgjorde istället själva hjärtat i
den politiska strategin, dess infrastruktur och konst – och det
var detta, snarare än de enskilda lögnerna i sig, som visade
sig vara en explosiv hemlighet.
det som
”Pentagondokumenten” visar
upp som en icke-totalitär variant av den moderna lögnen, på
en politisk scen som domineras
av massmedia. Hon hänvisar
till denna variant av lögn som
”image-skapande” och ”problemlösning”. Image-skaparna var pr-konsulter, med rötter
i reklambranschen, som kom
till Washington från Madison
Avenue. Problemlösarna var
professionella spelteoretiker och
systemanalytiker som kom från
universitet och tankesmedjor
runt om i landet. Pr-konsulternas
uppgift, å den ena sidan, blev nu
att skapa bilder, en image – som
den av USA som en välvillig läkare som hjälper sina vänner och
allierade i kampen mot illvilliga
kommunister – för att kunna
”sälja” kriget till de amerikanska väljarna. Problemlösarna, å
den andra sidan, fick i uppdrag
att upprätthålla dessa bilder, genom kriget. Om de förra skapade bilder för att sälja kriget, så
blev de senares uppgift att skapa
scenarier, i kriget, så att kriget
självt upprätthöll bilden av ett
befrielsekrig, och av USA som
välvillig, hjälpande supermakt.
Vad ”Pentagondokumenten” avslöjade var just detta: hur fakta
om kriget systematiskt raderades
ut och ersattes med bilder, och
hur scenarier samtidigt skapades i det pågående kriget, som
gjorde dessa bilder sanna – vilket i sin tur gjorde det lättare
att sälja detta ”faktum” till de
amerikanska väljarna. Den moderna lögnen är alltså ett slags
laboratorium, en mekanism, som
skapar en sann, legitim politik
genom att systematiskt förstöra sanningen.
ARENDT ANALYSERAR

Vad skulle då ett modernt
sanningssägande vara? Inom
politiken, menar Arendt, har
lögnaren en stor fördel gentemot sanningssägaren. Som en
handlingens man, som någon
som vill förändra historiens gång,
befinner sig lögnaren alltid redan
mitt på den politiska scenen. Att
säga sanningen, däremot, är att
inta en helt annan roll: det är att
peka på världen så som den är
– vilket i normala fall inte leder
till några handlingar alls, utan
kanske bara till en acceptans
av status quo. Sanningssägande, skriver Arendt, ”har aldrig
räknats till de politiska dygderna, just för att det bidrar så lite
till den egentliga politiska verksamheten, att förändra världen
och våra levnadsförhållanden.”17
Men när det gäller just den moderna lögnen ser det annorlunda
ut. Eftersom den skapar fiktiva
världar, så blir sanningssägandet ett vittnesmål inifrån lögnen. Det som står på spel i ett
sådant sanningssägande är inte
enskilda fakta, utan snarare den
gemensamma, historiska verklighet vittnet självt befinner sig
i. I en sådan situation blir sanningsenligheten som sådan en
omedelbar politisk faktor, med
explosiv kraft. ”När alla ljuger
om allting som är viktigt, har
sanningssägaren, vare sig han
vet det eller inte, börjat handla;
även han har gett sig in i politiken, för om han mot alla odds
överlever, så har han påbörjat
en förändring av världen.”18 Det
moderna vittnesmålet blir självt
en handling, hur opolitiskt det
än är, bara genom att införa sanning i en situation där den suddats ut. Men det är förstås, som
Arendt antyder, en handling till
priset av en risk: eftersom lögnaren är fri att forma sina fakta efter politiska intressen och
förväntningar, så kommer han
att framstå som mer övertygande och trovärdig än sanningssägaren, som kanske snarare
framstår som en galen lögnare.
Samtidigt är den moderna lögnen något som hela tiden uppfinner sig självt på nytt – och

Arendt hann aldrig fundera över
hur den kan mutera i en situation
där bara det att säga sanningen
kan få en omedelbar och explosiv
politisk sprängkraft. ”Jag säljer
och paketerar honom som outsider”, förklarar Roger Stone –
en av Trumps kampanjledare i
valet och den som uppfann ramsan ”Sanningen kan inte döljas
längre, bura in henne, bura in
henne!” om Hillary Clinton.19
I vilken verklighet blir den lögnen sann? Det är när världen
kan förvandlas till cirkus, karneval och spektakel. ”Politik
är showbusiness för de fula”20,
säger Stone som från början ville bli skådespelare och beskrivs
som en mörkrets furste av sina
fiender – kanske inte så mycket för att han, som det hävdas,
”saknar själ”, utan för att han
vet något om hemligheten som
styr imperiet.
VAD STONE VET är att sanningssä-

gande är en risk, och att man kan
sälja någon som varit skuldsatt
till flera miljarder dollar – efter
att ha förlorat sina spelhus till
banken – som risktagare. Han
vet hur man i en medial kontext
skapar en lögnare för att frigöra
sanningskapital. Det är nämligen inte genom att ljuga, utan
genom att ständigt bli påkommen med att ljuga, som Trump
”blir sann”, eller med Stones
ord, blir ”den enda som bryter
mot den rådande ordningen, när
alla andra är för status quo”.21
Om någon känner till det så
är det naturligtvis Stone – som
knappt 20 år gammal var en av
hjärnorna också bakom Nixons
återvalskampanj; samme Nixon
vars fall påbörjades av Pentagonläckan, ironiskt nog eftersom
dokumenten inte ens täckte perioden då han varit vid makten.
Om den lögn som avslöjades i
”Pentagondokumenten” var en
mekanism som ersatte fakta med
bilder, som sålde bättre om de
blev sanna – så vet lobbyisten
Stone att när verkligheten blivit
bild är det istället sanningssägaren, som talar ”direkt” till folket, bortom bilder och genom

Twitter, som går att sälja. ”Jag
var som en jockey som letade efter en häst. Man kan inte vinna
utan en häst.”22 Den politiska
springare Stone sökte och fann
vinner i en värld där den ständigt kan framträda som en galen
och sjuk lögnare, som den som
alltid vågar ta risken, bortom
alla bilder – i en verklighet som
blivit levande kasino och ren underhållning. ”Tror du verkligen
folk gör skillnad på politik och
underhållning?”23, frågar Stone
retoriskt och bevisar sitt resonemang genom att göra devisen
”det är bättre att vara ökänd
än okänd” sann. När imperiet
är på väg att falla kan det – åtminstone i ett ögonblick – bevara sin legitimitet genom att bli
spektakel, göra ”en sista gris”.
Om sanningen är det som utgör ett slags motstånd och gräns
gentemot politiken, en utsida
som inte går att kontrollera, så
är den också något som på en
gång kan ge just legitimitet åt
politiska intressen, strategier och
aktörer – och samtidigt förstöra deras realitet, deras faktiska
politiska inflytande. I Sofokles
drama Kung Oidipus är det genom sitt sanningssökande Oidipus vill legitimera sin makt,
men det han finner är något
som inte bara störtar honom
från makten, utan river sönder
världen där han härskat. Sanningen, skriver filosofen Gilles
Deleuze, är inte något vi söker
för att vi vill ha den – den är
snarare något man tvingas göra
rum för, mot sin vilja.24 Den är
den ”probersten” Sokrates insisterade på att politiken ständigt måste gnugga sig mot, för
att kunna pröva och bevara sin
verklighet.
Publicerad i nr 2/2018
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Samexistensens
villkor för judar

© Maja Lindberg

Av Christian Azar
År 1492, samma år som Columbus seglade mot Amerika,
utfärdade Spaniens härskare
drottning Isabella och kung
Ferdinand ett dekret riktat till
alla judar i landet: konvertera
till kristendomen, lämna landet
eller dö. Uppskattningsvis 50
000–100 000 judar lämnade
Spanien. Händelsen räknas som
en av de stora katastroferna i den
judiska historien. Även judar som
konverterade till kristendomen
förföljdes och mördades.
Sultan Beyazit II, härskare
över det ottomanska riket, sva-

rade med att erbjuda de spanska
(sefardiska) judarna skydd. En
flotta skickades för att hämta en
del av dem. Andra tog sig till det
ottomanska riket på egen hand.
Åter andra lämnade Spanien och
tog sig över Gibraltar sund till
Nordafrika. På den tiden gick
flyktingströmmar över Medelhavet i motsatt riktning jämfört
med idag.
SOMMAREN 1993, närmast på året

femhundra år senare, reste jag
runt i Mellanöstern. Jag hälsade på släktingar i Libanon, jag
besökte Aleppo och Damaskus
i Syrien samt de mäktiga och

märkliga klippformationerna
i Göreme, Turkiet, där de tidiga kristna byggde fascinerande grottstäder på flykt undan
romarna.
I Istanbul träffade jag en gammal judisk man, drygt 80 år.
Han satt och talade turkiska
med några vänner på ett café.
Vi försökte trevande hitta något gemensamt språk. Jag kunde inte turkiska och han kunde
inte engelska, men det löste sig
på ett oväntat sätt. Han talade
nämligen spanska, men det var
inte vilken spanska som helst.
Den variant av spanska som
han talade kallas för Ladino,

och är den spanska som judarna förde med sig från 1400-talets Spanien[1].
– Hur kan ni ha upprätthållit
spanskan så länge? undrade jag.
Det handlar ju ändå om smått
otroliga femhundra år, om ett
enormt avstånd från Spanien
och det i en tid utan snabba
kommunikationer.
– I det ottomanska riket fick
vi judar praktisera vår religion
och upprätthålla våra traditioner, berättade han. Det var aldrig något problem. Ladinon är
mitt modersmål, det har alltid
varit levande för oss. Vi har givit ut tidningar och böcker på

Ladino, talat det i våra familjer,
sjungit sånger på det.
vidare att det
ottomanska riket var ett multietniskt och multireligiöst rike.
Här fanns inte bara judar utan
även greker, armenier och andra grupper. Riket präglades av
relativ tolerans och religionsfrihet. Den grekiskt ortodoxa patriarken i Konstantinopel, bitter
över hur de blivit behandlade av
katolikerna i Rom, lär till och
med ha sagt att han föredrar
”turkens turban framför Påvens tiara”. Mannen på caféet
nämnde att denna relativa toHAN BERÄTTADE
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När judarna fördrevs ur Spanien 1492 mötte de en tolerans i det ottomanska
riket som judarna i det kristna Europa sällan varit i närheten av. Christian Azar
minns ett möte i Istanbul med en av de flyende judarnas ättlingar. Berättelsen
om de sefardiska judarnas öde är en bit europeisk nutidshistoria som finstilt
samspelar med samtidens debatt om böneutrop och västerländska värderingar.

lerans och religiösa frihet också rådde i al-Andalus, alltså det
rike i södra Spanien som araber
styrde över under stora delar av
medeltiden. En del historiker
har kallat den perioden för en
gyllene tid i judarnas historia.
De spanska judarna bosatte
sig inte bara i Konstantinopel,
som Istanbul hette på den tiden,
utan på många ställen i det ottomanska riket, inklusive flera
städer på Balkan och i Mellanöstern. I Salonica (dagens Thessaloniki) kom judarna vid olika
tillfällen att utgöra en majoritet
av befolkningen, bland annat så
sent som i början av 1900-talet.
Här fanns en judisk-spansk teater och ett rikt judiskt kulturliv.
Det grundläggande system
som reglerade relationerna mellan staten och de olika etniska
och religiösa grupperna kallades
för millet. Professorn vid Berkeleyuniversitet Karen Barkey har
tillsammans med en kollega, George Gavrilis, nyligen beskrivit
hur det hela fungerade i en artikel med titeln ”The Ottoman
Millet system: non territorial
autonomy and its contemporary
legacy”. Milletsystemet skänkte
visst självstyre till olika minoriteter, men inte på territoriell
bas eftersom exempelvis judar
och kristna levde utspridda över
det ottomanska riket.
Varje grupp styrde sig själv
när det gäller religiösa och civilrättsliga frågor, t ex frågor
om äktenskap och skilsmässa.
Dessa minoriteter betalade en
speciell skatt, Jiyza, men de slapp
göra militärtjänst och de fick
skydd av staten. I egenskap av
Dhimmis hade judar och kristna
(bokens folk) enligt Islam rätt
till detta beskydd. Judar kunde
vidare inneha i stort sett vilket
yrke som helst, förutom militära befattningar, och spelade
en viktig roll inom till exempel
handel och medicin.
rikets tolerans framstår i ett historiskt
perspektiv och i relativ bemärkelse som ett föredöme - men
det är viktigt att inte skönmåla
DET OTTOMANSKA

och idealisera. Det är svårt att
i en kort text sammanfatta och
ge rättvisa åt historiska förlopp
som ägt rum över flera hundra
år. Hur de olika minoriteterna behandlades berodde bland
annat på vilken härskare som
råkade styra för tillfället. Vid
olika tillfällen förekom också
konflikter mellan olika religiösa
och etniska grupper. [2]
Det kan i det här sammanhanget vara värt att jämföra
situationen för judarna i det
ottomanska riket med villkoren
för judarna i det kristna Europa.
Under medeltiden florerade en
lång rad antisemitiska och horribla föreställningar. Judarna
anklagades t ex för att sprida
digerdöden genom att förgifta brunnar samt för att mörda
barn och tappa dem på blod (se
t ex Chaucers Canterbury Tales). Den spanska förföljelsen av
judar på 1400-talet och beslutet att köra ut judarna var inte
ett undantag. Flera länder och
städer i Europa hade gjort detsamma tidigare och de fick ofta
religiöst och ideologiskt stöd av
kyrkan (såväl den katolska som
den lutherska).
MILLET-SYSTEMET kom att förlora

i betydelse i mitten på 1800-talet
då stora reformer genomfördes
i det ottomanska riket. Men det
finns fortfarande spår av det i
gamla ottomanska områden, som
i Libanon, Egypten och Israel.
I både Israel och Libanon har
man olika domstolar för olika
religiösa grupper som sköter
civilrättsliga frågor kopplade
till de olika grupperna. Jag har
hört mina kristna släktingar i
Libanon ibland beklaga sig över
att det är lättare för muslimer
att skilja sig. Och i Israel måste även sekulära judar ansöka
om skilsmässa i judiskt-religiösa domstolar.
Under slutet av 1800-talet
började det ottomanska riket
falla ihop. År 1912 förlorade
ottomanerna Thessaloniki till
grekerna. Fem år senare ägde
en fruktansvärd brand rum,
som totalförstörde stora delar

Ord&Bild är en plats för
konst-, kultur- och samhällsdebatt, för såväl nyskriven
svensk som nyöversatt utländsk prosa och poesi, för
essäistik och gränsöverskridande skapande mellan ord
och bild. Här uppdaterar du
dig på aktuell debatt och hittar det du inte visste fanns.
Tidskriften grundades 1892
av Karl Wåhlin, och har sedan
dess förvaltat sin tradition
samtidigt som den genomgått flera förändringar.
www.tidskriftenordobild.se

av staden. Grekisk nationalism
med ortodoxt kristna förtecken
växte sig starkare, tillsammans
med en gammal unken antisemitism. Sedan kom nazismen och
andra världskriget. I slutet av
1930-talet levde cirka 56.000
judar i staden. När andra världskriget var över hade mer än 95
procent av alla judar i Thessaloniki mördats, de allra flesta i
dödslägret Auschwitz-Birkenau
i Polen.
Under det andra Vatikankonciliet, två decennier efter andra
världskriget, tar katolska kyrkan avstånd från sin medverkan
i förföljelsen av judar i Spanien
på 1400-talet och från det så
kallade Alhambradekretet, alltså
beslutet att tvinga judarna att
lämna landet. Och i Spanien har
numera sefardiska judar, alltså
judar vars förfäder tvingade lämna Spanien på 1400-talet, rätt
till medborgarskap. Den andra
oktober 2015, dagen efter att
lagen antogs, beviljades drygt
4000 sefardiska judar spanskt
medborgarskap.
I Turkiet bor numera runt
8.000 judar. Många har under
åren lämnat landet. Av de som
är kvar talar få Ladino.
– Mina barn har lämnat de
judiska kvarteren och är sekulära, sa den gamla mannen på
caféet när jag reste mig upp för
att gå. De talar bara turkiska.
Det är en vanlig historia.
NOTER

[1] Ladinon är förståelig för
den som kan spanska. Men jag
minns också att vissa ord han
använde mer liknade portugisiskan, exempelvis fazer istället
för hacer (att göra), onde istället
för donde (var) samt några enstaka ord av arabiskt ursprung,
t ex kharita som betyder karta.
[2] Det är vidare viktigt att
inse att varken judar eller kristna
hade samma status eller formella rättigheter som majoritetsbefolkningen. Mot detta kan man
invända att de formella rättigheter som finns i våra dagars liberala demokratier på den här
tiden egentligen inte fanns nå-

gonstans. Den här diskussionen
är så klart också relevant när
det gäller judarnas situation i
det muslimska Spanien (Mark
Cohen, se referenslistan, har
skrivit mycket och intressant
kring den här frågan). En svår
period för judarna i det muslimska Spanien ägde rum när
de så kallade Almoviderna, en
berber-dynasti från Marocko,
invaderade och tog över södra
Spanien runt 1090 och förde
med sig en mycket intolerant
form av islam.
Publicerad exklusivt på
Ord&Bilds hemsida.
Här hittar du även några
webbreferenser.
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FOLKET I BILD

Ett klassamhälle
i trä och betong
Av Ingemar Ed

Hur skall man förklara att ett
land som förfogat över enorma
naturtillgångar och en relativt
liten befolkning, som tillskansat sig och konsumerat mer nyttigheter per capita än de flesta
nationer inte garanterar tiotals
miljoner av sina medborgare
grundläggande sjukvård eller
avsättningar för pensioner?
I december 2017 firade USA:s
republikaner i Vita Husets trädgård. Ledda av president Donald
Trump och representanthusets
talman Paul Ryan hade man
genomfört en jättelik skattesänkning som främst gynnade
företagen och de rikaste familjerna. Det var fortsättningen på
”nedsippringsekonomin” som
började under Reagan, men
den marknadsfördes nu som
en medelklassreform. I debatten uppehöll sig republikanerna
vid de mindre skattesänkningar
man gav vanliga löntagare och
undvek de större skattesänkningar man gav den ägande eliten.
Säljstrategin var vilseledande.
I en redan avreglerad ekonomi
handlade politiken inte längre
om laissez-faire kapitalism utan
om byggandet av en brantare
samhällstrappa. Kärnlandet för
den globala liberalismen tog allt
mer formen av ett konservativt
klassamhälle.
FÖRE KOMMUNISMERNA i Sovjet

och Kina fanns berättelsen om
ett klasslöst samhälle i väster, ett
land utan kungar och adelsmän.
Efter sin resa i Förenta staterna
1831 skrev den franske adelsmannen de Tocqueville att ”antalet stora förmögenheter i USA
är helt litet” och såg det som
orsaken till den demokratiska
anda han upptäckte i landet.
Något klasslöst samhälle var
det naturligtvis inte. För den
som vill förstå den amerikanska
ojämlikhetens historia har författare som Howard Zinn och
Nancy Isenberg gjort mycket
för att avkläda myterna. Zinn
genom att skildra historien om
folkfördrivningarna, slaveriet,

våldet mot arbetare och ofriheten för kvinnor. Isenberg genom
berättelsen om den vita underklassen. Men om man inte tillhörde ursprungsbefolkningen
eller de svarta slavarna kunde
USA vid mitten av 1800-talet
ändå framstå som möjligheternas
land där man kunde genomföra
en verklig klassresa eller åtminstone göra sig en hacka. Länge
var immigranters och jordlösas
bästa möjlighet att erövra ”ny”
mark genom gränskolonisation.
Men runt 1890 var landövertagandet slutfört, gränsen i väster
borta, och vid 1920-talets slut
hade USA i princip nått i kapp
ojämlikheten i det gamla Europa.

Folket i Bild/Kulturfront är
mer än en tidning. Den är
också en levande förening
som driver tidningen med
lokalföreningar spridda över
landet. Föreningen startades 1971 runt tre paroller:
stöd till de antiimperialistiska krafterna; arbeta för en
folkets kultur och; försvara
yttrande- och tryckfriheten.
FiB/K tar inte något stöd från
staten utan är helt beroende
av medlemmar och prenumeranter.
www.fib.se

När vi idag konstaterar att
USA:s ojämlikhet överträffar
moderlandet Storbritanniens
– till vilkens motbild den amerikanska självständighetsförklaringens demokratiska retorik
formulerades – ser vi en fullbordad resa bort från nationens
ideal. I siffror betyder det att
den rikaste procenten av USA:s
befolkningen äger 38,5 procent
av förmögenheten medan den
nedre hälften har mindre än 2
procent (Federal Reserve, 2016),
och skillnaderna ökar. Särskilt
sedan 1980-talets början har
många amerikaners löner stagnerat eller gått tillbaka. Den sociala rörligheten, som redan var
lägre än i Europa, har alltmer
stannat av och de senaste åren
har till och med medellivslängden i USA börjat att minska.
Hur skall man förklara att ett
land som förfogat över enorma
naturtillgångar och en relativt
liten befolkning, som tillskansat sig och konsumerat mer nyttigheter per capita än de flesta
nationer inte garanterar tiotals
miljoner av sina medborgare
grundläggande sjukvård eller
avsättningar för pensioner. Delvis handlar det om indoktrinering. Amerikaner har för vana
att tala om sitt land som det
bästa i världen. Även när man
framför kritik och diskuterar
relevansen hos den amerikanska drömmen eller trosbekän-

nelsen (”The American Creed”)
sker det med föreställningen att
USA alltid låtit de svaga sörja för
sig själva och förutsättningslöst
hyllat framgång. Men detta är
inga historiska sanningar.
Att den skatteomläggning
USA:s republikaner genomdrev
i december 2017 inte var självklar eller ens särskilt populär
illustreras bäst av de många lögnerna. Republikanska politiker
talade om en medelklassreform
men allt tydde på att vinnarna
tillhörde överklassen. Företagsskatten sänktes i ett slag från 35
till 21 procent medan hushållens
mindre skattesänkningar gjordes
temporära. Ekonomiska analyser
visade att detta ledde till ökande
statsskuld och en kraftig omfördelning från fattiga till rika, där
enligt Brookings Institution 83
procent av vinsterna efter hand
skulle gå till den rikaste procenten av befolkningen. Felaktigt
hävdade presidenten och fastighetsmagnaten Donald Trump att
skatteväxlingen inte var bra för
honom personligen utan skulle
innebära ett slag mot hans privata ekonomi. I ett halvår talade
finansministern Steve Mnuchin
om finansdepartementets egen
skatteanalys – med vilken hundra
personer sades arbeta dag och
natt – skulle visa att skatteförslaget finansierade sig självt och
gynnade alla. Men veckan före
omröstningen i kongressen hade
analysen smält ihop till en enda
A4-sida utopistiska tillväxtprognoser. Den stora konfliktfrågan
förblev om hurvuda skattelättnader för företagen och samhällets
rikaste skulle ”sippra ner” till
breda lönehöjningar eller inte.
Kritiker menade att företagen
med rekordhöga börskursnivåer
redan satt på enorma marginaler
utan att lönehöjningarna realiserats. Republikanska senatorer
och kongressledamöter mötte
en storm av ifrågasättanden av
skattepolitiken men deras parlamentariska majoritet gjorde
att utgången endast berodde av
partipolitisk enighet.
Samtidigt som USA debatterade samhällets framtid stod

det klart att man förträngde
delar av sitt förflutna. Liberala nyhetsankare och skribenter
ifrågasatte skattepolitikens inriktning men tog inte strid om
nationens ideal. Ingen knöt an
till Roosevelts 30-tal och New
Deal då USA stått för en begynnande fördelningspolitik. Mellan
1933 och 1980 låg USA:s högsta
inkomstskatter i medeltal över
80 procent, mer än dubbelt dagens nivåer. Arvsskatterna var
under samma tid några av världens högsta, mellan 70 och 80
procent. Denna politik vann
styrka ur en västerländsk trend
mot välfärdsstat och offentliga
investeringar men också specifikt amerikanska erfarenheter
som börskraschen 1929 och
känslan av att samhället inte
levde upp till sina värderingar.
Den relativa jämlikheten var
något man sett gå förlorad och
funderade på att återskapa. Det
var till detta spirande samhällsbygge svenska socialdemokrater
som Gunnar Myrdal och Olof
Palme vid mitten av seklet satte sitt hopp.
EFTER SOVJETUNIONENS fall har

trycket från socialismen, i det
ideologiska spänningsfältet konservatism-liberalism-socialism, i
det närmaste upphört. I väst har
den liberala mitten förskjutits
från en i huvudsak socialliberal
hållning till en mer konservativ
liberalism. Under globaliseringens ekonomiska avregleringar
som gynnat kapitalet på arbetets
bekostnad har liberala politiker
och debattörer i allmänhet tagit
näringslivets parti mot krav från
breda löntagargrupper. Demokratiska samhällen har gradvis
skolats in i den konservativa
föreställningen att det som är
bra för de rika också är bra
för landet.
Redan innan Ronald Reagan
från 1980 med konservativ nationalism och ekonomisk liberalism framgångsrikt bekämpade
USA:s fackföreningar och släppte
kapital och vinstdrift fria fanns
teorier som sökte avpolitisera
frågan om klass och inkomst
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genom historisk determinism.
Runt förra sekelskiftet menade den italienske ekonomen
Vilfredo Pareto att ojämlikheten i samhället var lagbundet
konstant, något som både liberala och konservativa ekonomer i strid med historiska fakta
länge omfamnat. På 1950-talet
fick istället den rysk-amerikanske ekonomen Simon Kuznets
stort inflytande då han med utgångspunkt i inkomst- och förmögenhetsstatistik från första
världskrigets början till andra
världskrigets slut presenterade
idén att den nya tiden, genom
teknikutveckling och högre utbildning, ofrånkomligt ledde till
ekonomisk utjämning.
I KAPITALET i det tjugoförsta år-

hundradet (2015) tillbakavisar
den franske ekonomen Thomas
Piketty båda dessa påståenden.
Ojämlikheten är inte konstant
utan påverkas starkt av politiska beslut och strömningar. Föreställningen att den moderna
tillväxten på ett naturligt sätt
gynnar arbetet på arvets bekostnad och att kompetens har
företräde före social bakgrund
är även den felaktig. Svagheten med Kuznets arbete var att
perioden han studerat var den
enda då ojämlikheten tydligt
hade minskat. Men efter andra
världskriget har kapitalavkastningen åter dragit ifrån lönerna och med en lägre ekonomisk
tillväxt talar allt, enligt Piketty,
för att 2000-talet blir en tid av
ökande klassklyftor, redan utan
skatteväxlingar som den i USA.
Liberalismens paradox är att
meritokratin – den liberala visionen om ett samhälle byggt
på meriter – var som starkast
under en epok liberalerna tycks
vilja glömma. I Jämlikhetsanden (2009) visade Wilkinsson/
Pickett att den sociala rörligheten i USA (och Europa) var
störst under 60- och 70-talen, då
skattetrycket och det offentliga
ägandet enligt många liberaler
fick samhällena att stå stilla. Det
var under 80-talets ekonomiska
avregleringar som den sociala

rörligheten åter minskade. Det
amerikanska samhället lovar
inte ett jämlikt utfall men väl
lika möjligheter. Det betyder
inte att alla individer kommer
att lyckas. Men om klassklyftorna växer och den sociala rörligheten minskar är det uppenbart
att möjligheterna krymper på
gruppnivå, vilket är formeln
för ett konservativt samhälle.
Samhällens val handlar om
att beskatta de rika eller att
låna av dem. För att belysa det
använder Piketty Storbritannien
som historiskt exempel. Under
hela 1800-talet var den brittiska staten skuldsatt och lånade
av de förmögnaste i samhället.
Det kunde fortgå då den brittiska överklassen, som tjänade
på affären, också dominerade
politiken. Före 1911 saknade
brittiska parlamentsledamöter
lön vilket effektivt reserverade
politisk makt åt de ekonomiskt
oberoende. En modern parallell
är USA:s kostsamma valkampanjer, där behov av privata
donationer eller avsevärd egen
förmögenhet eliminerar många
kandidater.
har det att
politikerna som representerar
USA:s folk i allmänhet tillhör
de rikaste tio procenten? Vilken betydelse har det att Trump
leder den rikaste regeringen i
USA:s historia? Förutom att
bortse från allmänna intressen
tillgodoser sådana politiker sannolikt sina kampanjdonatorers
intressen och även sina egna.
Om USA saknar kungligheter
och adel så tycks rika politiker,
näringslivstoppar och etablerade
miljardärsfamiljer ha trätt i deras ställe. Det är makteliter där
titlarna inte alltid går i arv men
där kontakter och förmögenheter
gör det. Den långsiktiga intressegemenskapen mellan politiken
och de egendomsägande i samhället ser i vår tid ut att leda till
döden för den amerikanska meritokratin och till att cementera
klassamhället.
VILKEN BETYDELSE

Publicerad i nr 5/2018
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FOLKET I BILD

© Maja Lindberg
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Arrangerade fotografier kan vara väldigt spännande, men det finns ofta en
medvetenhet hos fotoobjekten som färgar bilden. Bilder som fotograferas i
smyg har ofta en oförställdhet som ger fotografiet en en starkt dokumentär
prägel. Men det är inte enkelt att fotografera personer utan att de märker att
de blir fotograferade. Anders Nilsson lärde sig tekniken.

Av Christer Wigerfelt
Anders Nilsson (bilden ovan)
hade många strängar på sin
lyra, bland dem ett uppdrag
som stadssekreterare åt Social
demokraterna i Göteborg. Vägen
dit gick via jobb som sjuksköterska och fackliga uppdrag.
Hans viktigaste insats var nog
de samhällspolitiska analyser
han skrev tillsammans med Örjan Nyström; böcker som förtjänar en stor läsekrets. Bland
dem ”Högerpopulismen och
jämlikheten”, en alalys av högerpopulismens framgångar.
Vad som inte är lika känt är
att han var en skicklig gatufotograf, en genre som definitivt
inte tillhör de enklaste.
på sin lyra,
skrev jag. Men just musik vet
jag inte om han sysslade med.
Mångsidig var han men tyvärr
fick han inte uppleva releasen
av sin första roman, ”Den fria
illviljan”. I maj kom boken ut
på förlaget Korpen, bara en dryg
månad efter hans bortgång.
Politisk ekonomi var Anders
Nilsson erkänt duktig i. Jag och
Anders kom överens om att han
skulle skriva korta texter i Alba
MÅNGA STRÄNGAR

om någon intressant undersökning som presenterats i grafisk
form, under namnet ”Statistik
& siffror med Anders Nilsson”.
Tanken var att han skulle leverera en sådan text varje månad,
men det blev bara några stycken
under hösten 2017 innan sjukdomen slog till.
Vi var vänner på Facebook
och det var här jag upptäckte att
Anders var en mycket skicklig
gatufotograf, eller Street photo
grapher som det ofta heter i
internationella sammanhang.
Det är konsten att fotografera
sin omgivning utan att folk är
medvetna om att de blir fotograferade. Så närgånget att fotografen i vissa lägen riskerar
att blir upptäckt och hamna i
knipa. Några av bilderna som
visas här är nog sådana gränsfall.
av detta slag görs ofta med kameran
i remmmen runt nacken från
bröstet ned mot höften, men
Anders valde att ha kamerans
rem runt högerhanden med kameran i ett fast grepp. Sen gäller det att diskret rikta kameran
och exponera ljudlöst. Det låter
svårt men framför allt kul.
Hustrun Barbara berättar att

Alba.nu är en nättidskrift om
kultur, vetenskap och samhälle. Vi har stor bredd, både vad
gäller ämnen och skribenter.
Fortlöpande lägger vi ut recensioner, krönikor, debatt-texter
och videor. Varje månad publicerar vi också en ny bild, tagen
av årets fotograf.
Med ojämna mellanrum
publicerar vi texter under olika
temarubriker.
www.alba.nu

GATUFOTOGRAFERANDE

han började med denna typ av
fotografering 2007 och att de
träffades i detta sammanhang.
Alba.nu har fått hennes till
låtelse att publicera bilderna
på detta uppslag. Bildtexter
saknas eftersom Anders ansåg
att ögonblicket var viktigare än
kommentaren. Men vissa plat-

ser finns redovisade i hans arkiv på Flickr. Bilderna är tagna
från 2013 och framåt.
Publicerad 5.6.2018. Fler bilder av Anders Nilsson hittar
du i Alba-artikeln.
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ALBA.NU

En fotohyllning
till Anders Nilsson
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Tidskriftsverkstans medlemmar från Alba till Zenit
WWW.PALETTEN.NET

WWW.ALBA.NU

PALETTEN
SID 28

Paletten har sedan starten 1940 varit en ledande
tidskrift inom den svenska konstvärlden, ständigt
i förändring och med kikarsiktet inställt på de områden dit mainstream-medias intresse sällan når.
Tidskriften introducerar, tolkar och granskar samtidskonstens ämnen och förutsättningar och ger
historiska och kritiska perspektiv. Varje nummer
har ett kärntema som blir belyst från olika vinklar,
både svenska och internationella.

WWW.ANGEREDSWEBBEN.SE

Angeredswebben har i drygt tio år varit Riksgymnasiet i Göteborg och Angeredsgymnasiets webbtidning. Tidningens grundstomme är eleverna
på Estetprogrammet Media på Riksgymnasiet
i Göteborg som arbetar med tidningen som en
del av sina kurser.
Tidningens målgrupp är i första hand skolans
elever och strävar mot att ge våra funktionsvarierade elever på Riksgymnasiet och eleverna
på Angeredsgymnasiet, ungdomar i Nordöstra
Göteborg, en röst. Webbtidningen vill hitta och
sprida berättelserna hos våra ungdomar ur ett inifrån-perspektiv i motsats till ett om-perspektivet.
Lyckas vi bli ett språkrör för två ofta marginaliserade grupper tror vi att vi kan bli en gymnasietidning, på webben, av riksintresse.

WWW.RODARUMMET.ORG

röda rummet
SID 8
WWW.SOCIALPOLITIK.COM

WWW.BILDOBUBBLA.SE

Maja Lindberg © 2018

SID 10
WWW.CAMINOMAGASIN.SE

SID 16
WWW.COUNTRYNEWS.NU

”Tidskriften tillåter nya idéer att testas
och komplexa resonemang att
utvecklas, och tjänar som en
experimentverkstad för hela den
övriga debatten.”

WWW.VASTSAHARA.NET

Västsahara är den enda tidskrift i Norden som regelbundet informerar om Västsahara – Europas
sista koloni i Afrika. Den spanska kolonin ockuperades av grannlandet Marocko 1975.
Västsahara rapporterar om västsahariernas situation i flyktinglägren i Algeriet, om de marockanska
myndigheternas övergrepp mot den västsahariska
befolkningen och om FN:s avkoloniseringsplan,
som aldrig tycks bli av.

Sven-Olov Wallenstein, professor i filosofi
Country News, Magazine/Records/Publishing
(Svenska Countrymusikföreningen) startade i Göteborg som Göteborgs Countrymusikklubb 1974.
Tidningen upphörde i pappersformat 1994, men
har fortsatt på webben med aktuella konserter i
Skandinavien – och diskussioner finns numera på
www.facebook.com/thomas.buskhagen
WWW.DIXIKON.SE

WWW.NYTID.FI

WWW.GLANTA.ORG

SocialPolitik är en oberoende tidskrift som med
kritisk skärpa bevakar sociala frågor ur ett underifrånperspektiv. I 21 år har vi envist skrivit om allt
från barns livsvillkor och kulturens kraft, till hur
socialtjänst, psykiatri och kriminalvård fungerar.
Prisbelönt av bland andra föreningen Sveriges
Socialchefer, FSS: ”Oberoende och självständig
– unik genom sin förmåga att kritiskt, uppkäftigt
och konsekvent granska och debattera... sticker
ut i en alltmer likriktad mediedebatt...”.

WWW.ZENITKULTUR.COM

SID 20

SID 4

WWW.FRITENKAREN.SE
WWW.OEI.NU

SID 4
WWW.EYEWITNESS.NU

Ett magasin där berättelser om vår omvärld drivs
fram av bildens kraft, med stöd av ordet. Med
dokumentära bilder och intryck tar bildjournalisten Magnus Sundberg med läsaren direkt till
händelsernas centrum.
Eyewitness.nu ägs och drivs av Magnus Sundberg.
Magasinet är politiskt och religiöst obunden och
utkommer med fyra nummer per år.
WWW.FIB.SE

SID 26

Under de drygt 20 år som Fritänkaren har utkommit har den producerat ett 45-tal internationella
reseskildringar i följetongsform, de flesta inom
Europa men även bortåt 20 i Himalaya och arabvärlden. Men dess röda tråd är litteratur, musik
och film. I varje nummer förekommer filmrecensioner, musikartiklar och litterära belysningar, särskilt en oändlig Shakespeare-debatt sedan 1996.
WWW.LIRA.SE

Lira musikmagasin är din karta på upptäcktsfärden efter ny musik. En tidning för oss som aldrig slutat vara nyfikna. Jazz, folkmusik från hela
världen, klubbmusik, singer/songwriter, country,
visa eller nästan vad som helst – så länge det rör
sig om nyskapande kvalitetsmusik.
”Bättre musiktidskrift finns för närvarande inte.”
Göteborgs-Posten 2015-08-03

OEI är en tidskrift för extra-disciplinära rum och
av-disciplinerande ögonblick – experimentella former av tänkande, montage mellan poesi,
konst, filosofi, film och dokument; redaktionella utsägelser och estetiska teknologier, alternativa historiografier och spekulativa etnografier.
OEI grundades 1999 och tre år senare startades
det vidhängande förlaget OEI editör, som utgivit
ett 80-tal böcker med undersökande poesi, estetiska dokument, artist’s books, teoretiska och poetologiska texter etc. Sedan 2012 driver OEI också
mikrogalleriet OEI Colour Project i Stockholm.

En bildrik tidskrift som låter konsten ta sin rättmätiga plats på sidorna. Vi låter kulturarbetarna
tala till punkt och skribenterna breda ut sig. Zenit vill vara en guide till de forsar, bäckar och åar
av kultur som strömmar fram runt omkring oss.
Från en västsvensk grundposition blickar vi ut
över ett kulturlandskap långt bortom vår horisont. Vi skildrar konsten och dess utövare men
skriver också om de som banar väg för kulturen;
små gallerister och stora institutioner, beslutstagare och tjänstemän.

Utges med stöd av:

WWW.TIDSKRIFTEENORDOBILD.SE

SID 24

