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Vad är det att vara göte-
borgare? Och hur mycket 
göteborgare är GP:s ägare 
Peter Hjörne? Jo, väldigt 
mycket. 

En man som aldrig 
haft lust att lämna den 
här staden. Som är stolt 
över att bo i Nordens 
industriella centrum. 

Som vill tvätta bort allt 
som smutsat ner ordet 
Göteborgsandan och lyfta 
fram  ordets egentliga 
innebörd: Att lyfta blicken 
ovanför sina egna sär- 
intressen för att sam-
arbeta för stadens bästa. 

Som skulle vilja ha en 
Göteborgsandans dag en 

gång om året på Svenska 
mässan med massor 
av seminarier om sta-
den, en mötesplats där 
 göteborgare av alla slag 
och med alla olika funk-
tioner i staden kan mötas, 
lyssna på varandra och få 
idéer som gör Göteborg 
till en bättre stad.

En bra idé? Och hur 
tänker han mer? Passa 
på att fråga honom på 
 Bokmässan. Söndag  
27 september klockan 11 
finns han i GP:s monter 
på andra våningen för att 
möta sina läsare.

Ingrid Norrman

Tre dagar kvar 
till Bokmässan

Poetisk ansats som 
inte räcker ända fram
Skickligt frammanar hon in-
tensiva bilder, skriver Cecilia 
Nelson om Maria Nygrens 
spänningsroman. Författarens 
första för vuxna.

Till en ö döpt efter 
ondskefulla schama-
ner kommer Linn, en 
före detta polis som 
isolerat sig känslomäs-
sigt efter ett sent miss-
fall. Hon utger sig för 

att vara semesterfirande fågelentu-
siast medan hon i själva verket är 
utsänd av ett försäkringsbolag för 
att spionera på öborna som hävdar 
att de råkat ut för ett stort antal 
olyckor. De påstådda olycksfallen 
började när fiskeriet gick i konkurs.

HUVUDPERSONEN I MARIA Nygrens 
spänningsroman Feberfågel uppfat-
tar sig gärna som en människa som 
inte blir personligt engagerad i sitt 
arbete, men ute på ön kan hon inte 
längre hålla distansen och hennes 
sorg över det förlorade barnet kom-
mer ikapp. Författaren förkroppsli-

gar bokstavligt talat förändringen 
genom att låta ett märke på Linns 
kropp försvinna för att senare dyka 
upp igen i transformerad form, ”en 
gloria som satt sig runt den plats 
där födelsemärket funnits.”

FEBERFÅGEL ÄR NYGRENS vuxen-
boksdebut. Hon är redan välkänd 
som författare till både filmmanus 
och ungdomsböcker, perspektiv 
som även färgar denna text. Skick-
ligt frammanar hon intensiva bil-
der, inte minst av öns dramatiska 
natur. Att det finns en slagsida mot 
ungdomsboken känns inte lika po-
sitivt. Det handlar framför allt om 
sättet som författaren spelar med 
en övernaturlig dimension, vilken 
hade behövt förankras i språket för 
att ha någon slags trovärdighet. Det 
finns en poetisk ansats som utgår 
ifrån Gunnar Ekelöfs dikt Fågel, 
fast denna möjliga förhöjning blir 
ingen integrerad del av berättelsen. 

Därför blir det obegripligt när 
den logiskt drillade Linn plötsligt 
går runt och pratar om magiker som 
försvurit sig till destruktiva krafter, 
som om detta vore en del av varda-
gen på ön. Det finns nog en spän-
nande historia här någonstans, men 
den är inte riktigt klar ännu.

CECILIA NELSON

ROMAN

MARIA NYGREN 
Feberfågel
Wahlström & Widstrand

Elegant liten roman 
av de Beauvoir
Simone de Beauvoirs Misstag 
i Moskva är en elegant liten 
roman om relationer, politik 
och åldrande, skriver Eva-Lotta 
Hultén.

En självklar tvåsam-
het kan lätt förbytas 
i kvalfylld osäkerhet. 
I kortromanen Miss-
tag i Moskva, skriven  
i slutet av 60-talet 

och nu för första gången utgiven 
på svenska, berättar Simone de 
Beauvoir om Nicole och André som 
har levt med varandra i decennier. 
 Deras relation är väl inarbetad och 
de känner varandra utan och innan. 
Men när det kommer till känslor 
finns ändå utrymme för ett stort 
mått av osäkerhet. De älskar fort-
farande varandra men på ytan är de 
svalt vänliga och båda känner tvivel 
på den andras kärlek.

ROMANEN UTSPELAS UNDER ett 
 antal veckor då de är på besök 
hos Andrés vuxna dotter Mascha 
i Moskva.  Nicole längtar hem till 
Paris men på grund av en kom-
munikationsmiss förlänger André 

ändå deras vistelse och Nicole blir 
rasande. Vilket i sin tur gör André 
rasande. Nu väcks all osäkerhet 
och alla gamla oförrätter till liv, de 
vältrar sig i självömkan, grämer 
sig båda över vad de offrat för den 
andra och planerar ett nytt liv som 
ensamstående. 

De Beauvoir pendlar mellan 
 Andrés och Nicoles perspektiv och 
ger med små detaljer en rörande 
bild av hur lätt det går fel i samtal 
där starka känslor är inblandade, 
viktiga saker utelämnas och mycket 
förväntas underförstås. Den skäl-
vande världen ersätts emellertid 
åter av fast mark när Mascha lotsar 
dem tillbaka till varandra.

I FÖRBIFARTEN FÅR de Beauvoir, 
genom samtalen som förs mellan 
Nicole, André och Mascha, sagt en 
del om befängd sovjetbyråkrati, 
materiella begär som inte förträngs 
så lätt och ett klasslöst samhälle 
som inte alls är klasslöst. Denna 
tunna bok innehåller också en hel 
del funderingar kring vad det inne-
bär att börja bli gammal och vad det 
gör med kropp, självförtroende och 
värderingar.

Misstag i Moskva är en elegant 
liten roman om relationer, politik 
och åldrande, i fin översättning av 
Helén Enqvist.

EVA-LOTTA HULTÉN

SKÖNLIT TERATUR

SIMONE DE BEAUVOIR
Misstag i Moskva
Översättning: Helén Enqvist
Bucket list books

Skickligt utfört 
– men ganska 

stumt
Göteborgsoperans uppsättning av nyskrivna operan 

N otorious är inte ett nyskapande verk. Det låter bra, 

men riktigt berörd blir man inte, tycker Magnus Haglund.

På Göteborgsoperans fasad står 
det inte Notorious, utan ”Alfred 
Hitchcocks Notorious”. Som om 
det rörde sig om ett varumärke, en 
intecknad verklighet, en strategi 
överförd från en fiktionsform till 
en annan. 

   Åtskilliga av dem som sitter i 
premiärpubliken när Hans Gefors 
nya opera framförs för allra första 
gången, är troligtvis nyfikna på den 
berömde filmregissörens närvaro 
i dramat. Kommer han att glida 
förbi obemärkt i någon scen, som 
Hitchcock brukade göra i sina fil-
mer; mannen på gatan som bara 
passerar utan att göra något väsen 
av sig? 

DET DRÖJER INTE länge innan 
Hitchcock dyker upp och han 
kommer att finnas där genom hela 
operan – ibland som statist, ibland  
i gigantisk klippdockeversion, 
ibland som en tyst betjänt som 
vandrar långsamt över scenen. Då 
och då figurerar han som faders-
gestalt, en sorts patriark som pe-
kar på sångjaget, den utsatta och 
drabbade. Först är det roligt för att 

ganska snart bli irriterande över-
tydligt, och därefter består upp-
sättningen i hög grad av ett spel 
med denna övertydlighet. Skarpa 
konturer, fräcka grepp, tvära kast 
mellan skratt och skräck. 

   David Fieldings scenografiska 
lösningar, med film i film och rum 
i rum, är genomgående fyndiga, 
och man rör sig i en sorts stiliserad 
Hitchcockvärld där filmstudions 
strålkastarljus och verklighetens 
mer dunkla ljusförhållanden är 
raffinerat sammanvävda. 

Men trots den överdimensio-
nerade nyckeln som återkommer 
som symbol flera gånger, är det inte 
helt lätt att förstå vad berättelsen 
för söker säga och vad det är för 
gåta som skall lösas. Någon älskar 
någo n annan och bovarna i dramat 
försöker tillverka en atombomb, 
men som publik blir man inte rik-
tigt indragen i dramat. Det äger 
rum på avstånd och skådespelarna 
uppträder som staffagefigurer, 
utan egentliga spänningar mellan 
varandra. 

OPERAN KRETSAR I alla bemärkelser 
kring Nina Stemmes gestaltning 
av rollen som Alicia Hauser. Både 
själv a handlingen och de klangli-
ga förloppen cirklar kring hennes 
dramatiska sopran och det är en 
våldsamt imponerande prestation, 
med hela registret av uttryck från 
svällande vibraton i höga l ägen till 
de mest sparsmakade pianissimon, 
allt utfört med yttersta precision. 

Det är kvintessens av de hjältin-
neroller hos Wagner och Richar d 
Strauss som med rätta gjort Nina 
Stemme världsberömd, men pla-
cerade i Gefors postmoderna uni-
versum med allehanda stillån från 
höger och vänster, inklusive Ber-
nard Herrmanns filmmusik till 

ÄMNET
Göteborgsoperan sätter upp den 
Notorious, en nyskriven opera 
i fem akter av Hans Gefors med 
libretto av Kerstin Perski efter 
Alfred Hitchcocks spionthriller.  

SKRIBENTEN
Magnus Haglund är kulturskri-
bent och musikkritiker. Medver-
kar regelbundet på GP Kultur och 
recenserade senast Crazy for you 
på Göteborgsoperan. 

OPERA

GÖTEBORGSOPERAN
Notorious 
Kompositör: Hans Gefors 
Libretto: Kerstin Perski 
Dirigent: Patrik Ringborg 
Regi: Keith Warner 
Scenografi och kostymdesign: David 
Fielding 
Koreografi: Michael Barry 
Medverkande: Nina Stemme, John 
Lundgren, Michael Weinius, Katarina 
Karnéus, Jón Ketilsson, Anders Lorentz-
son, Jonas Olofsson, Ingemar Anderson, 
Mattias Ermedahl, Mats Persson, Mats 
Almgren, Göteborgsoperans kör, Göte-
borgsoperans orkester
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Det blåste kraftiga vindar på 

Världens Gång-redaktionen några 

veckor förra hösten. Knappt 

aldrig hade redaktör Kristian 
Wedel haft så många arga läsare 

i telefonen, delar av redaktions-

ledningen fick också sin del av 

riset. Orsaken? Jo, en nätbaserad 

läsaromröstning hade resulterat  

i att seriestripen Medelålders 

Plus skulle tas bort. Så borta var 

den. Wedel fick ägna sina dagar, 

sina veckor, ja nästa hela  hösten 

åt att förklara för upprörda 

 läsare som älskade sin Medel-

ålders Plus och inte för sitt liv 

kunde förstå att den var borta. 

Hur det slutade?

– Vi tog tillbaka den, berättar 

Wedel som fortfarande får något 

Flytta  
aldrig på 

Medelålders 
Plus

bekymrat i blicken när ämnet 

kommer på tal.

– Den var borta högst en 

 månad. Men jag fick ändå prata 

om detta hela hösten. Jag förstår 

läsarnas känslor för serien. Det 

är ett tidlöst gott seriehantverk  

i svensk miljö, säger han.

Till glädje för alla dessa  genuint 

trogna Medelålders Plus-läsare 

meddelas följande: Just  

i dagarna utkom en helt färsk 

bok med Sven-Bertil Bärnarps 

Medelålders Plus, med titeln Kris 
till trekaffet. 

Den krisen är troligtvis en 

västanfläkt i jämförelse med 

 händelserna på VG-redaktionen 

för ett år sedan.

Hanna Tornbrant

Fullträff på 
Masthuggs- 
teatern
Schaktet på Masthuggs teatern 
är svettig, förfärande och 
mycket underhållande, tycker 
Tomas Forser.

 
Tala om tajming! När Masthuggs-
teatern nu gör den danske dramati-
kern Christian Lollike pjäs Schaktet 
ställer man sig mitt på samtids-
scenen. Platsen är Dresden, sym-
bolen för det totala kriget och dess 
slutliga lösning i ”närområdet”. 
Dresden då och Syrien nu.

HÄR FÅR PUBLIKEN rakt i ansiktet de 
rasifierade frågorna om främlingar 
och om vilka öden vi skall dela och 
om vi skall öppna våra gränser.

Det är om den stora förträng-
ningen som Schaktet handlar. Att 
inte titta bakåt i tiden, att inte 
öppna de inre dörrarna, men gå 
som turister över bränd jord och  
i förbigående notera guideböcker-
nas abstrakta dödstal.

Det är en tung pjäs som faller 
över oss i Anna Sjövalls paradoxalt 
lätta iscensättning på Masthuggs-
teatern. Tre något kolonialt kosty-
merade personer på turistresa ram-
lar ner i historiens laddade schakt. 

Tiden fördriver de med rollspel 
som dramatiserar tråkigheten och 
fantiserar fram en karaktär Ger-
hard som ställs inför samtidens 
konvulsioner och leker livsfara, 
utsatthet och dumdrömmar.

På en timme och en kvart strip-
par Hans Brorson, Helen Hansson, 
och Emilie Sahlén sina turistjag och 
gör det förbjudna närvarande i gro-
teskt komiska turer som för dem  
in på mentalt laddade områden. 
Där ger de fri lejd åt samtida f obier 
om judar, araber, svarta och så vi-
dare.

DET ÄR UNDERLIGT befriande att 
sitta och följa denna makabra dans 
med ett leende. Det jag ser är litet 
som ett slags politiskt Pang i bygget. 
Svettigt, förfärande och mycket 
under hållande.

Man ser sällan en sådan fullträff 
i pjäs, spel och samtida relevans. 
Vad Brorson och Hansson kan 
vet vi som följt dem. Men att en 
praktikant från Teaterhögskolan  
i Malmö, Emilie Sahlén, så själv-
klart tar plats i detta upplysta 
mörkrum visar också det föreställ-
ningens klass. 

Än en gång är Masthuggsteatern 
omistlig.

TOMAS FORSER

TEATER

MASTHUGGSTEATERN
Schaktet 
av Christian Lollike
Regi och översättning: Anna Sjövall
Medverkande: Hans Brorson, Helen 
Hansson och Emilie Sahlén (praktikant 
från Malmö Teaterhögskola)
Scenografi: Råger Johansson
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olika Hitchcockklassiker (dock inte 
Notorious, där musiken skrevs av 
Roy Webb).  

DET LÅTER BRA förstås, om både 
sångare och orkester, framförallt 
i teknisk bemärkelse. Men riktigt 
berörd blir man inte. En av anled-
ningarna är hur sången framträder 
som material och dramaturgiskt 
innehåll. 

Om man bara lyssnar, utan att 
läsa den engelska översättningen, 
är det i princip omöjligt att följa 
med i den svenska texten. Man hör 
nästan aldrig de enskilda orden. 
Det är klang, klang och ännu mera 
klang. Det ena tenderar att glida 
ihop med det andra, även om det 
blir bättre efter paus där musiken 
blir litet mer återhållsam och trans-
parent. 

Den som verkligen sticker ut 
bland sångarna är Katarina Karné-
us i rollen som den manipulerande 
isdrottningen Madame Sebastian. 
Koloraturpassagerna är otroligt 
svårsjungna, men Karnéus har en 
förbluffande klanglig kontroll i 
sina insatser, och det är egentligen 
först här som en verklig gåtfullhet 
i dramat tar konkret gestalt. I det 
kyliga, närmast objektiva fram-
förandet, får musiken en fascine-
rande kroppskontakt. 

RENT STILISTISKT LEKER Hans Ge-
fors och regissören Keith Warner 
med den postmoderna erans upp-
tagenhet av klichéer och igen-
kännbara tecken. I programboken 
hänvisar båda två till den slovenske 
filosofen Slavoj Zizeks omkullkast-
ningar av de samtida estetiska och 

politiska ordningarna, framförallt i 
boken Everything you always wan-
ted to know about Lacan, but were 
afraid to ask Hitchcock. Z izeks 
inträde på operascenen är en spän-
nande tanke, men de hisnande 
a ssociationssprången och de pro-
vocerande utsagorna om illusio-
nismen i det borgerliga samhället 
märker man inte så mycket av. 

I stället har det blivit en påfallan-
de vanlig operaföreställning som 
står där den står. Richard Strauss lå-
ter som Richard Strauss och siluet-
ten av Alfred Hitchcock ser ut som 
siluetten av Alfred Hitchcock. Nå-
got radikalt och nyskapande verk är 
det definitivt inte frågan om. 

Det är skickligt utfört, men 
känns i slutändan ganska stumt. 

MAGNUS HAGLUND

Bild: MATS BÄCKER

MED PRECISION. Operan kretsar i alla bemärkelser kring Nina Stemmes gestaltning av rollen som Alicia Hauser och Magnus Haglund är imponerad av  Stem-

mes prestation. Här i en  tillsammans med John Lundgren (Devlin).

”Den som 
verkligen sticker ut 
bland sångarna är 
Katarina Karnéus 
i rollen som den 
manipulerande 
isdrottningen”.


