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A23  ºTim Schmidt har lämnat Boet

kultur · noje ”
Jag hade väl inte järnkoll 
på det där.”

Magnus Samuelsson om att han avböj-
de medverkan i filmen ”Gladiator”.
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Plats på scen för Malena-effekten
Vi har sett dem förr. Lill-
Zlatan och Lill-Carola. 
Melodifestivalen banar 
med all säkerhet väg för 
Lill-Malena. På Operan i 
Stockholm i lördags vim-
lade det av barn som kom-
mit dit för att se och höra 
vår stjärna i rollen som 
Askungen.

Tänk om det är så lyck-
ligt att det superkommer-
siella schlagerjippo som 
vi försökte bojkotta till 
döds för inte så länge se-
dan kan bidra till att spri-
da operan till fler än de 
redan invigda.

Om tio år finns det sä-
kert horder av unga kvin-
nor och män som vill stu-
dera vid Operahögskolan. 
Det om något skulle kun-
na tvätta bort den stäm-
pel av dryghet som denna härliga konstart allt för länge 
tvingats dras med. Heja Malena-effekten.

Helena lundberg

Läs mer om Malena Ernman och kvällens semifinal i 
schlager- EM på sidan A24.



I kväll får vi veta hur det går 
för Malena i Moskva. Ska hon 
gå vidare till lördagens final?

Odell gestaltade sina 
egna upplevelser
I dag öppnar Konstfacks omdebatterade examensutställning
Stockholm

Vems berättelse är 
sann, sjukvårdens 
eller patientens? 
Det är en viktig 
frågeställning för 
Anna Odell när hon 
visar sitt omtalade 
examensarbete på 
Konstfacks elevut-
ställning som öpp-
nar i dag.

Verket består av filmer, 
texter och ljudupptagning-
ar. Men också en stor bäl-
tessäng, själva sinnebilden 
för tvångsvård av psykiskt 
sjuka. I en intervju i Da-
gens Nyheter berättar An-
na Odell att den psykos hon 
iscensatte på Liljeholms-
bron i vintras dokumente-
rades. Hon berättar ock-
så att det egentligen var sig 
själv hon spelade.

Frisk sedan länge
I de tidiga tonåren var 

hon i omgångar psykiskt 
sjuk. Som 22-åring balan-
serade hon en kväll på Lilje-
holmsbrons räcke. Som tur 
var blev hon stoppad och 
även den gången förd till  
S:t Göran.

Liksom i vintras blev hon 
lagd i bältessäng och spän-
des fast.

– Jag har blivit tagen till 
flera psykmottagningar. 
Men bara två gånger till S:t 
Göran. Och bara där har jag 
blivit lagd i bälte och bara i 
journalerna därifrån påstås 
jag ha slagits. Varken då, 
1995, eller nu, har polis eller 
vårdpersonal gjort någon 
ansats att släppa taget om 
mig. Hur kan de då veta om 
jag är våldsam? säger Anna 
Odell till DN.

I dag är hon frisk sedan 
länge, vilket var en förut-
sättning för att göra verket. I 

vintras ställde hon sig heller 
aldrig på broräcket. Iscen-
sättningen var mildare jäm-
fört med när hon var sjuk på 
riktigt.

Beslut om åtal
Nu var syftet att genom 

konsten visa hur det kan gå 
till inom psykvården.

– När man är eller har va-
rit sjuk och beskriver det 
man varit med om blir man 
sällan trodd, säger Anna 
Odell.

Polisutredningen mot 

Anna Odell pågår fortfa-
rande. Så länge hon inte är 
dömd för något brottsligt 
får hon också visa sitt verk 
på Konstfacks examensut-
ställning. Åklagare Stefan 
Lind säger att han hoppas 
kunna fatta beslut om even-
tuellt åtal inom en vecka. 
(TT Spektra)

erika Josefsson

Utställningen pågår 12–24 
maj. Adress: LM Ericssons 
väg 14, Hägersten. Tunnel-
bana Telefonplan.

Anna Odell är inte emot 
tvångsvård, däremot vill hon 
diskutera den. Foto: Magnus 

LiaM KarLsson/sVD/sCanpix

Bilden på bältessängen ingår i Odells examensarbete ”Un-
known woman 2009–349701” på Konstfack. Foto: anna oDELL  

Lihkören gör gratiskonsert i kväll
Musik. Nu är det fullt upp för avdelningen Musik vid 
Linköpings universitet med fyra konserter på två veck-
or. I kväll kl 19.30 är det Lihkörens vårkonsert i i Cru-
sellhallen i Konsert & kongress. Dessutom är det helt 
gratis.

– På grund av en inställd turné ger vi en spontan gra-
tiskonsert, hälsar dirigenten Hans Lundgren.

På söndag kväll är det vårkonsert med Linköpings 
Akademiska Orkester i Missionskyrkan. Och premiär 
för orkesterns nya dirigent Merete Ellegaard.

Musik vid Linköpings universitet hör till Institutio-
nen för kultur och kommunikation (IKK) och leds av 
Hans Lundgren. Uppdraget är att producera konserter 
och att leda fyra ensembler: Lihkören, Linnea, LAO och 
Östgöta Kammarkör.

”Let’s dance”-segraren 
och kisabon Magnus 
samuelsson ska inte 
bara vara med i höstens 
”Ladies night” – nu gör 
han inhopp som skåde-
spelare också.

Han gör debut på vi-
ta duken i ”Göta kanal 3 –  
kanalkungens hemlighet”. 
Filminspelningen bör-
jar om två veckor och för 
Samuelssons del blir det 
en eller två dagars jobb.

– Jag ska spela en stor 
kille på motorcykel. Det 
är nog en sån roll som alla 
förväntar sig av mig, säger 
Magnus Samuelsson, 39, 
till Expressen.

Det är inte starke Mag-
nus första filmerbjudan-
de. Han tackade nej till 
att medverka i storfilmen 
”Gladiator” mot stjärnan 
Russell Crowe.

– Jag hade väl inte järn-
koll på det där. Men tan-
ken var att jag skulle slåss 
antingen tillsammans 
med eller mot Crowe, sä-
ger han. (TT Spektra)

Magnus Samuelsson har ti-
digare tackat nej till ”Gla-
diator”. Foto:sCanpix

Magnus Samuelsson är 
klar för ”Göta kanal 3”

Måste erkänna att 
Anna Odels konst-
projekt börjar  

låta väldigt intressant. Men 
fortfarande känns det svårt 
problematiskt.

Hon har nu framträtt i 
flera intervjuer och så vitt 
jag förstår ville hon avslöja 
att på S:t Görans tar de i för 
mycket och lägger patien-
ter i spännbälte på ett sätt 
som andra psykmottag-
ningar inte gör.

Anna Odells metod ver-
kar ligga nära en wallraf-
fande journalists (även om 
Günther Wallraffs förvand-
lingsreportage är grundli-
gare).

Det är det som gör det 
intressant för mig. Att det 

finns en verklighetsbak-
grund, Anna Odells egen 
upplevelse för 15 år sedan. 
Jag vill faktiskt veta hur S:t 
Göran behandlar psykotis-
ka patienter.

Det problematiska är lju-
gandet.

Inom filosofin talar man om 
”löftesinstitutionen”. Det 
var gamle Immanuel Kant 
som införde begreppet som 
handlar om att allt mänsk-
ligt umgänge bygger på att 
vi inte ljuger. Vi måste kun-
na lita på varandra. Inget 
rättssystem i världen kan 
hålla uppe ett samhälle ut-
an tillit mellan människor. 
Därför, menar Kant, är inte 
ens en nödlögn okej, inte 

heller en lögn som på kort 
sikt kanske räddar liv.

Numera har konsekvens-
etikerna (som tycker att en 

lögn är okej om det blir en 
bra konsekvens) och plikte-
tikerna (som Kant) närmat 
sig varandra i mer pragma-
tiska lösningar. Vilket låter 
vettigt – att hålla idiothårt 
på principer brukar bara le-
da till elände.

Men löftesinstitutionen är 
ändå viktig, menar jag. 

Vita vardagslögner tror 
jag på något vis att vi är 
överens om, de smörjer of-
tast mer än de skadar.

Men allvarliga lögner ska 
man bara ta till i yttersta, yt-
tersta nödfall, om inget an-
nat går.

När kan man ta sig den 
rätten? 

Den frågan gnager i mig.

När kan man ta sig rätten att ljuga?

”Allvarliga lögner 
ska man bara ta till 
i yttersta, yttersta 
nödfall, om inget  
annat går.”

koMMent�r

Åsa Christoffersson
Kulturredaktör


