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Musiklegend
hyllas på Kuten
Musik

För några år sedan gjorde
den legendariske rockabilly-aristen Billy Riley en
spelning på Kutens benin
på Fårö. Riley lär då ha
sagt att ”This is the place
where I’d like to hang up
my rock n roll shoes”.
Men innan så kunde ske
gick han bort. För att fira
den hädangångne kommer Kutens bensin att
anordna en hyllningskväll
den 23 juli. På scenen finns
Jimmy Van Eaton, som
spelade trummor i Billy’s
band Little Green Men,
och sångaren och låtskrivaren Hayden Thompson,
som är invald i rockabilly
hall of fame
i Nashville. (GT)

Ställer ut. Anders Thorlin.

Skolgalleriet
fortsätter att
porträttera sig

Nutids-Tarzan vilse mellan
budskap och underhållning
Hur tungt kan en mastodontfilm vila
på en deffad överkropp? Det är frågan
när Alexander Skarsgård gör storfilmsdebut som djungelns konung
i ”Legenden om Tarzan” – en film som
också vill berätta om något viktigt.
I månader har bilderna på
Alexander Skarsgårds inoljade torso studsat runt i offentligheten. I pratshowsofforna har han fått lägga ut
texten om sina tuffa dietoch träningsrutiner, och
suckande pratat om längtan efter pizza och pasta.
Och visst bjuder filmen
på en hel del lystna närbilder på Skarsgård, men regissören David Yates vill betydligt mer med sin film.
Han placerar berättelsen om adelsmannen John
Clayton, uppvuxen bland
apor, i en historisk kontext
som är mycket långt från
de käcka äventyren med
Johnny Weissmuller – i ett
av kolonialismens blodigaste kapitel.

Konst

På lördag invigs årets
stora samlingsutställning,
”Porträtt: upp & ner”, på
Skolgalleriet i Vänge.
I år deltar Annika Alm,
Kenneth Andersson,
Stefano Beccari, Agneta
Björklund, Karin Degerfeldt, Bengt Carling, Ann
Carlsson Korneev, Agneta
Ekman Wingate, Agneta
Gazelius, Berndt Janson,
Tommy Jerhammar, Bitte
Jonasson Åkerlund, viktor
Korneev, Kerstin Lindgren,
Dag Malmberg, Jeanette
Path, Gun Rodenius, C.
Anders Wallén, Eva Trolin,
Erik Åkerlund – och sluttligen, Anders Thorlin, som
också driver galleriet.
Utställningen kan ses
fram till den 28 augusti.
(GT)

West ute på öns
vägar med turné
Musik

I går påbörjade flöjtisten
Kristine West en liten
kyrkoturné på Gotland.
Den som missade konserten i Sproge kyrka får en
ny chans på torsdag och
fredag, då hon gästar Fårö
och Alskog kyrka.
Konserten innehåller
bland annat musik av
Bach och van Eyck. (GT)
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Mellan 1885 och 1908 gick
nuvarande Kongo-Kinshasa under namnet ”Fristaten Kongo”. Kolonin ägdes av en enda man: Kung
Leopold II av Belgien, som
lyckades tillskansa sig området under förespeglingen att han skulle skydda

såväl djur och natur som
de stackars urinvånarna. I
själva verket var det precis
tvärtom. Leopold exploaterade friskt landets naturtillgångar och under hans terrorvälde mördades halva
befolkningen, cirka tio miljoner människor.
Bedrägeriet genomskådades av afroamerikanen
George Washington Williams, en präst och politiker
som besökte Kongo 1889
och blev kongolesernas visselblåsare.
I filmen reser Tarzan tillsammans med Williams till
Kongo. Han har levt många
år som en civiliserad man i
London, och följer motvilligt med som en representant för det brittiska överhuset. Men på plats i djungeln hamnar han mitt i en
komplott, och måste hitta tillbaka till djuret inom
sig (det är här som skjortan
åker av).
Alexander Skarsgård spelar huvudrollen med ett intensivt allvar som passar
den postkoloniala analysen

Deffad. Alexander Skarsgård i ”Legenden om Tarzan”. Filmen är regisserad av David Yates,
Foto: Jonathan Olley
som gjorde de sista fyra ”Harry Potter”-filmerna.

men som rimmar illa med
själva genren. För trots att
det finns en bister botten
så är ”Legenden om Tarzan”
en klassisk äventyrsfilm.
Det svingas i lianer och
slåss med apor och hånglas
i hyddor.
För att få in lite humor spelar Samuel L Jackson den
vördnadsbjudande Williams som en renodlad
clown, full av malplacera-

de oneliners. Då är Margot
Robbie betydligt mer up�piggande som den handlingskraftiga Jane. Men filmen rör sig ändå sjösjukt
fram och tillbaka mellan
svulstig budskapsfilm och
banal underhållning med
mossig premiss: den vite
muskelmannen som räddar de hjälplösa afrikanerna. (TT)
Karin Svensson

Film
Legenden om Tarzan
Originaltitel: The legend of
Tarzan
Genre: Äventyr
Premiär: 13 juli 2016. Visas
på Biostaden Borgen.
I rollerna: Alexander
Skarsgård, Margot Robbie,
Samuel L Jackson med flera.
Regi: David Yates
Speltid: 1 tim 50 min
Betyg:
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Afghanistan – ett smärtsamt uttåg
Journalisten Ivar
Andersen kommer
sanningen om Afghanistan
nära i sin nya bok, tycker
Leif Y Dahlberg.

Anspråkslösheten är styrkan i denna bok om det
olycksaliga kriget i Afghanistan. Andersen dränker
inte sig själv – och läsaren
– i fakta utan tar sig tid att
känna efter. Tror jag på det
här? På det viset kommer
författaren sanningen om
Afghanistankriget nära.
Andersen är journalist
och på journalisters vis reser han kors och tvärs i landet och frågar ut så många
som möjligt. Han blir till
och med kompis med flera. Kulturklyftan är enorm
men en del vågar tala ut.
Ett exempel:

De svenska ISAF-soldaterna trodde att de var ”förhållandevis populära bland lokalbefolkningen”. Moskéföreståndaren Atiqullah,
som varit lärare i Haninge

Ny bok
Afghanistans enda gris
och andra vykort från
imperiernas kyrkogård
Ivar Andersen (text),
Christoffer Hjalmarsson
(bilder)
Verbal förlag 2016

och gillade Eva Dahlgren,
rättade: ”Nja, de flesta tycker inte så mycket om dem.
För de gör ingenting. Om
det är ett problem och man
ber dem hjälpa till så gör
de inte det. De är inte ute så
mycket och hälsar på vanliga människor. De håller sig
för sig själva.”(s.92)
Andersens ”vykort” återger
atmosfären i landet i avvaktan på amerikanernas uttåg. De absolut flesta ville
bli av med de främmande
soldaterna samtidigt som
många fruktade talibanernas oundvikliga återkomst.
Talibanerna har undan för

undan stegrat våldsspiralen, Kabul är en allt farligare plats.
Här mördades Nils Horner i kvarter som dittills betraktats som ”säkra”. Men
troligen inte av talibanerna.
Kanske av någon ”krigsherre”? De gamla krigsherrarna har till stor del överlevt
och fortsätter sin kriminella verksamhet i anslutning
till regeringen. Eller låg regeringen själv bakom mor-

det på den svenske journalisten? Fullt möjligt, eftersom statsapparaten är genomkorrumperad.
En av bokens tyngdpunkter är skildringen av den internationella biståndsapparaten i Kabul. Med totalt
förakt för det muslimska
spritförbudet
super de likaledes korrumperade biståndsarbetarna skallen av sig under
nattliga fester. Utan kontakt
med landsbygden trevar de
i blindo med sina biståndsprojekt. Biståndsorganisationer och FN-tjänstemän
har gett upp sin självständighet och låter sig styras
av den amerikanska militären. Sveriges engagemang i
landet ter sig än mer tvivelaktigt efter detta konstaterande.
Andersens besök i kvinno-

fängelserna är gripande.
”Brotten” är vanligen rymning från misshandlande
äkta män. Fångarnas barn
följer med. Vid frigivningen

väntar ofta misshandel till
döds eller utstötning. ”Hedern” kräver detta.
Bilden är ändå inte helsvart. En mängd flickor får
nu gå i skola. Talibanerna,
som enligt Andersen har
en hopplöst förlegad byromantisk världsbild, har accepterat att barnen får gå
i skolan. Varför vet ingen.
Klart är att den annars så
konservativa landsbygdsbefolkningen välkomnar skolorna.
Christoffer Hjalmarssons foton bryter med det vanliga
och är kongeniala med boken. Bilder från Afghanistan
brukar vara trist gråa men
här sprakar färger mot en
mörk bakgrund.
Boken inleds med ett
vasst företal av den socialdemokratiske stjärndiplomaten Pierre Schori.
Och grisen? Finns på
Kabuls populära Zoo om du
är intresserad.

Leif Y Dahlberg

