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Gärna en levande 
kulturstad

Jag bor i en kulturstad. Det är fint.
”Kom till den lilla kulturstaden Vadstena” upp-

manar broschyrerna. Avsändarna må vara hotell, 
konsertarrangörer eller det lilla äventyrsföretaget som 
säljer skärmflygning över slätten. Alla är överens. Vad-
stena är en kulturstad och det är fint.

Låter jag ironisk? Inte. Vadstena är en fantastisk plats. 
Kulturmiljö i världsarvsklass och hyfsat stor bredd på 
kulturlivet. Bara att välja: Wahlströms eller Vadstena-
Akademien? Rhapsody in Rock på borggården eller  

Re:Orient på Gamla teatern. Kanske 
rentav både och? Fler möten mellan 
folklig och så kallad finkultur skulle 
vara välgörande.

 
Men så var det ordet ”fint”. Som i 
Vadstena ofta är synonymt med ”så-
här-har-det-alltid-varit”. En kvä-
vande konservatism har blivit följ-
den. Många hetsar fortfarande upp 
sig över Konsumladan som på 1960-
talet ersatte det nedbrunna stads-
hotellet. Ett planerat utslussnings-
hem för kriminella väcker protester. 
Grannar tycker att hemmet ”skapar 
oro” i miljön med höga kulturvär-
den. Se där, en Vadstenavariant på 
det annars mer vanliga: ”Gärna ett 
behandlingshem/gruppboende/
härbärge, bara inte just där jag bor.”

Och det är många som inte vill 
oroas eller störas. I somras tvinga-
des en workshop i låtspel flytta från 
Gottfrid Larsson-gården – närboen-
de stördes av folkmusiken. Öltältet 

och pubtrubadurerna på Sommarknäppen har också 
motats bort – för hög volym. Föreningen Gamla Vadste-
na vill städa upp bakom museet – där är för skräpigt.

Själv tycker jag de skjulliknande husen och kvarläm-
nade föremålen borde k-märkas. Från mitt sovrums-
fönster njuter jag av åsynen, en av innerstadens få ytor 
som inte skiner av välordnad småstadsidyll. Mer sånt!

 
Så snälla kulturstadskramare, är ni medvetna om vil-
ken våt filt ni lägger över staden ni älskar? Att Vadstena 
riskerar att bli ett stelnat reservat där kultur är lika med 
det som varit och aldrig det som ska bli? Kväv inte sta-
den, vitalisera den.

Precis som ni tycker jag om lugnet och stillheten. 
Men tänk om det blir helt tyst? Vilka vill bo här då?

Släpp fram det som skaver och gnisslar en smula! Låt 
en ”Proud Mary”-hes trubadur höras från hamnpar-
ken. Gläds åt 60-talslådan vid Rådhustorget. Och släpp 
fångarna loss – i många avseenden!

Gärna en kulturstad, bara inte död.

”Själv tycker 
jag de skjul-
liknande 
husen och 
kvarlämnade 
föremålen 
borde  
k-märkas.”
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Lihkören sjunger 
Kroatien-musik
MUSik. I dag framträder 
Linköpingskören Lihkö-
ren med ett program som 
de turnerade med i Kroa-
tien tidigare i höstas. På 
programmet står musik av 
bland andra Evert Taube, 
Carl Orff, Benjamin Brit-
ten och körens dirigent 
Hans Lundgren. Kören 
ackompanjeras av cellis-
ten Beata Söderberg och 
pianisten Gunnar Ceder-
sund som var med på re-
san i Kroatien. Konser-
ten ges i Missionskyrkan 
i Linköping i dag kl 16. 
(Corren)

Broadway hyllar 
Paul Newman
FiLM/TE�TEr. På fredagen 
genomförde New Yorks 
teaterdistrikt Broadway 
en manifestation för att 
hedra den avlidne skåde-
spelaren Paul Newman. 
Han gjorde sin Broad-
waydebut 1953 i en pjäs av 
William Inge, 2003 nomi-
nerades han till en Tony 
för sin roll i föreställning-
en ”Our town”. Enligt ny-
hetsbyrån Reuters däm-
pades belysningen för den 
”allmänt beundrade scen- 
och filmskådespelaren, 
regissören och filantro-
pen”. (TT Spektra)

Med språkligt schvung
ny bok

Lars Andersson:
Ljus från ingenstans
Albert Bonniers förlag

Många som skriver om sam-
tidslitteraturen tycks vil-
ja utläsa trender av bara ett 
fåtal titlar. Möjligen skulle 
Lars Anderssons ”Ljus från 
ingenstans” med underrub-
riken ”Intill Storälven” vara 
ett tecken i tiden på en läng-
tan tillbaks till bondesam-
hället. 

Deprimerande kvinnor
Hederligt, jordnära och 

handfast men också, som 
tur är, med tentaklerna mot 
idé- och tankevärlden. För 
nybyggarna i hans kollek-
tivistiska roman, som tar 
sin början på 1600-talet, är 
verkligen inte nöjda med att 

‚

bara gå och bruka jorden. De 
filosoferar, vill bli präster, 
citerar Cartesius och blir en 

inverterad bild av den sena-
re upplysningstraditionen. 

Kvinnorna porträtteras 
– lite deprimerande – mest 
i sin egenskap av barnafö-
derskor, hustrur och förut-
sättningen för släktens fort-
levnad. Ändå är det hos dem 
Andersson verkar hitta sitt 
största engagemang. Det 
språkliga lyftet. Det drab-
bande klimaxet. 

Gäckande älv
I en roman som till stora 

delar bibliskt, närmast ar-
kaiskt, radar upp släktleden, 
blixtrar det ibland till av för-
lösande språkligt schvung 
när något slags ljus bryter 
igenom i ett möte. Kanske är 
det ljuset från ingenstans.

Kartorna som är inter-
folierade ritar både upp 
ett släktträd och en bygd, 
Hedås, med älven kluckan-
de och gäckande mittemel-

lan skogarna. Ibland sticker 
nedtecknaren av detta epos 
ut huvudet med sitt berät-
tarperspektiv när någon-
ting samtida slängs in i be-
rättelsen, en popsångerska 
eller annat. 

”Ljus från ingenstans” 
ska tydligen vara början på 
en trilogi. I denna första del 
verkar Lars Andersson ha 
velat etablera alla männi-
skor, få allting på pränt, al-
la band och relationer, från 
vaggan till graven. Sedan 
kanske det också finns tid 
för fördjupning, att dröja li-
te längre vid varje öde. 

I sina mest inspirerade 
stunder lyckas han i alla fall 
plocka ned dem från epi-
kens breda anslag och nagla 
fast dem lite oroligt svävan-
de någonstans mellan myl-
lan och himlen.

Maria Tellander

Lars�Andersson�(född�1954)�
kommer�från�det�Värmland�
där�”Ljus�från�ingenstans”�
utspelar�sig.�Hans�förra�ro-
man�”Berget”�blev�nomine-
rad�till�Augustpriset.
� BilD: KAri lovAAs

Nobelpristagare i litteratur presenteras på torsdag
På torsdag nästa vecka 
står det klart vem som får 
årets Nobelpris i litteratur.

Klockan 13 tillkännages 
vinnaren av Svenska Aka-
demiens ständige sekrete-
rare Horace Engdahl i Börs-
huset i Stockholm.

Den italienske författa-
ren Claudio Magris är vad-
slagningsfirman Ladbrokes 

favorit till Nobelpriset i lit-
teratur 2008. Vinner han 
priset ger det fyra gånger 
pengarna. Tätt efter honom 
på favoritlistan följer den 
syriske poeten Adonis och 
den israeliske författaren 
Amos Oz – samtliga namn 
som återkommer år efter år 
i spekulationerna om tänk-
bara litteraturpristagare.

Ladbrokes började med 
vadslagning på Nobelpris-
kandidaterna 2003 och har 
lyckats pricka in två vinnare 
av priset: JM Coetzee 2003 
och Orhan Pamuk 2006. 
Mindre bra gick det förra 
året då Doris Lessing över-
raskande utsågs till No-
belpristagare. Det var ett 
besked som stod vadslag-

ningsfirman dyrt: de som 
satsat på Lessing fick 51 
gånger pengarna.

Oddsen för att årets 
pristagare blir en man 
(1,36) som antingen kom-
mer från Europa (2,75) el-
ler Asien (2,75) är låga. 
Men en afrikansk kvinnlig  
författare ger höga odds. 
(TT/TT Spektra)
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