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Stridenutanför ringmuren1361–

efter att privilegiebrevet skrevs, utfär-
dade enHansadag handelsförbudmot
Danmark. Visbysdyrtbetaldabrevblev
helt värdelöst.
Bara några veckor senare, den 9 sep-

tember, förklarade ännu en Hansadag
krigmotValdemar. Storaanfallsförbun-
det bildades. Förstahansakriget starta-
de. Visste inte Visbys stadsråd att bre-
vet skulle bli värdelöst inom några få
dagar? Jo, förmodligen. Betalade de
ändå? För att fåValdemar frånön?Kan-
ske,menprecis somde andra städerna
så betalade de troligen bara ut enmin-
dre delsumma.

Den 7 mars hade Stralsund skickat två
rådsherrar till Valdemar för att för-
handla om utbetalningen för handels-
rätten. Och den 19 maj hade represen-
tanter från Lübeck, Wismar, Stralsund
ochStettin samlats i Rostock för att för-
dela utbetalningen av de 4 000 mark
lybskt som Valdemar krävde för rätten
att handlamed sillen i Skåne .
Dethela tycksha rört sigomhur stor

andel de saxiska städerna i Pommern/
Polen skullebetala för rättenatthandla
påde femstädernasmarknadsplatser i

Skåne. Vi vet alltså att städerna inte be-
talade allt silver på en gång.
Var det helt enkelt så att Valdemar

krävt för mycket betalt för rätten att
handla med sillen? Det verkar så. Och
det blev knappast bättre av att han för-
handlade med Visby under vapenhot.
Invasionen av Gotland gick fel. Riktigt
ordentligt fel. Efter ungefär enmånad
på ön drog Valdemar därifrån.
Svek staden landsbygden?Nej, ordet

svek är ett allt för stort ord. Men säkert
var det så att Visbyborna kände sorg
och skam över att de inte kunnat hjäl-
pa fränderochvänner somstreddärut-
anförmuren. Och visst kände folket på
landsbygden sig svikna. Ur detta väx-
te så småningommyten om sveket. En
känsla som är lätt att förstå, men som
inte blirmera sann för det.
I nästa artikel tar vi itu med frågan

om pantherren greve Henrik av Hol-
sten. Kom Henrik någonsin till Got-
land?Byggdehanen tvångsborgpåön?

Anders H Blomström

Valdemar hade kanske kunnat stop-
pas där nere vid Ajmunds, vid Mäster-
by, de där varma sommardagarna 24 –
25 juli 1361. Om inte sommaren varit så
ovanligt varm.Ominte torkangjortdet
möjligt fördanskenatt göradet annars
omöjliga, att gåöver Fjälemyroch falla
gutarna i ryggen…
Men när dansken kom upp till Vis-

by den 27 juli. Varför slogs gutarna inte
från stadens murar? Vi kan bara gis-
sa. Men två skäl är uppenbara. Det ena
är att skörden inte var intagen. Staden
skulle inte klara en belägring ombåde
Visbys befolkning och gutehärenmås-
te försörjas.Det andra skälet varomsor-
genmeddedärhemma.Vemskulle för-
svara dem om gutarna klev in i skydd
bakommurarna? Ett förmodligen helt
avgörande skäl. Ett tredje skäl kan ha
varit att ingen kunde föreställa sig att
dansken skulle kunna bryta igenomså
snabbt.Detblev inte tid till annat änatt
ta striden just där de stod.
Minst 1800 stupade den dagen. Un-

gefär var 5-6:e tycksha varit dansk eller
inhyrd legoknekt. Bara en mindre del
av benen har kunnat undersökas hit-
tills. Ungefär 1 500 gutar och 300dans-
ka knektar kan antas ha dött där utan-
förmuren. Vi kanbaragissa. Fler ligger
kanske i okändamassgravar.Men valet
att strida just där, det var rimligen gu-
tarnas eget val.
Visbyborna, de hade inte sammaval.

Detmåste vi förhållaoss till innanvi tar
till så stora ord som svek.

1342 hade Visbys båda borgmästare
och större delen av rådet halshuggits
för förräderi. För att de i hemlighet
betalt ut guteskatten till Magnus Er-

iksson, trots att Hansan låg i fejd med
Magnus. Det var de avrättades söner
och nära fränder som satt i Visbys råd
nu 1361. Att ta stridmot Valdemar utan
att ha blivit antingen anfallna, eller att
enhansadag förklarat krig.Det alterna-
tivet fanns inte. Inte efter avrättningar-
na knappt tjugo år tidigare.
Inne i Visbys domkyrka hänger en

minnessköld efter Herman Swerting.
En av de två borgmästare som avrätta-
des 1342. Sönerna hängde upp den ef-
ter påvligbeviljning. En skandal dånär
det begav sig.
Leta upp tavlan nästa gång du besö-

ker domkyrkan. Förmig ärminnestav-
lan symbolen för att Visbyborna inte
svek den där fruktansvärda dagen den
27 juli 1361.
Två dagar efter striden utanför mu-

ren skedde något viktigt. Då när mu-
rens portar fortfarande var stängda.
För då utfärdade Valdemar ett privile-
giebrev till ”vår stad”Visby. Ettbrev som
gav Visby ”frihet på stranden”, det vill
säga rätten att handlamed Skånes sill.

Men brevet var knappast gratis! Hur
mycket betalade Visby? Lika myck-
et som de fem nordtyska städer som
hade haft med sig fullmakt att betala
1000 till 1200 marker silver per stad i
juni sommaren innan? Tio gånger så
mycket somhelaGotlands skatt, för en
enda stad.
Är det inte självklart att Valdemar

inte ville riskeradessa väldiga summor
genomatt attackeraVisby?Är intehan-
delsbrevet ettbevis förattValdemarald-
rig anföll staden?
Men något i Valdemars planer gick

helt fel! Redan den 1 augusti, tre dagar

"
Svek
staden

landsbyg-
den?Nej,
ordet svek
är ett allt för
stort ord.
Men säkert
var det så
att Visby-
borna kände
sorg och
skam

Brandskattningen av Visby, den hände aldrig. Det är forskarna
överens om numera. Men påståendet att Visbybornas svek
landsbygden vid striden utanför muren, riskerar inte det att bli
nästa stora myt? Det här är andra delen i författaren Anders H
Blomströms medeltidsartiklar för GT.

Om förfAttAreN
● I mars gav Anders H Blomström ut medeltidsdeckar
”Eldskytten”, som till stora delar utspelar sig i Visby
under Valdemar Atterdags erövring.
●Nils Blomkvist, historieprofessor på Campus Gotland,
hade följande att säga om romanen: ”Jag lyfter på min
stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap be-
träffande östersjöväldet och det sena 1300-talet.”
●Anders H Blomström kommer att hålla två föredrag
under Medeltidsveckan kring sina efterforskningar.

en

tland,
er på min

inför medeltidsveckan: Historiespecial – del 2 av 3

Svek Visby landsbygden?

Lars Danielson håller
med tidigare inlägg i den
pågpende dikt- och dikta-
turdebatten, men ställer
sig frågande till om det
finns en ”grå massa”.

Jag vågar påstå att alla lä-
sare instämmer i att kultu-
ren har en stor och avgö-
rande betydelse för våra liv
och vårt samhälle och att
konst- och kulturskaparna
har stor betydelse.
Jag kan dock aldrig som

Helena Andreeff (debatt-
inlägg 27 juli i GT) ge grup-
pen konst/diktare- och kul-
turskapare ”monopol” på
att förstå våra liv i termer
av sammanhang ochme-
ning och samtidigt i sve-
pande termer förpassa övri-
gamedborgare,människor
till en gråmassa som följer
strömmen. En gråmassa av
osäkra, dumma, okunniga
och ängsligamänniskor!
Det finns ingen gråmassa

–det ärmänniskor och indi-

vider som tillsammansut-
gör och formar samhället!

Riktigare är det att utifrån
en kultursyn sombetonar
nyfikenhet, upplevelser, ut-
maningar jämte lustfyllt sö-
kande och skapande be-
skrivamänniskans och in-
dividens betydelse somden
bästa garantenmotmakt-
missbruk och diktatur! Ska-
pandet ger individen nä-
ring till att bättre förstå sig
själv och sin omvärld och

att också kunna se sam-
manhang ... och samtidigt
både upptäcka ofrihet och
uppleva frihet och gemen-
skap och ta avstånd från
Trump, Le Pen och andra
populistiska företrädare.

Ett samhälle somomfattas
av fria ochmedvetnamän-
niskor skapas inte av den
”elit” somHelena beskriver.
Den friamänniskan skapas
i ett samhälle där hemmet,
skolan och fritiden ger bar-

Nej – det finns ingen grå massa, Helena Andreeff

GT. Andreefs inlägg
i debatten, den 27 juli.
GT Andr fs inläg
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Den ’grå
massan’ är

livsfarlig. Utan
den skulle det inte
uppstå typer som
Trump, Le Pen,
Putin, Boris
i England,
Åkesson i Sverige,
”Pilkorsarna”
i Ungern, etcetera.

Helena Andreeff,
konstnär

Tf rEdakTör

ciTaTET

Kultur är ingetmanhäng-
er av sig som en rock. Den
genomsyrar varje samhäl-
le, varkenman ärmedveten
omdet eller ej. De levan-
de konst- och kulturskapar-
na arbetar hela tiden på att
göra livet drägligt och till
ochmed glädjefyllt.
När det blir för dumt, sät-

ter demedvetna upp speg-
lar inför varje händelse, ett
uttryck av starka varning-
ar. Dessa kan träffa dikte-
rade villkor så exakt, att de
faller förr eller senare. Lä-
ser vimänniskans historia,
har hon överlevt och tillslut
lyckats ordna livskraftiga
samhällen.
Det sorgliga är, att det fin-

nas demakthungriga som
stör friden, lockar ochma-
nipulerarmed de osäkra,
dumma, okunniga samt de
cyniska, som tror sig vin-
na något.
Dock, är det inte sagt, att

alla konstnärer/diktare in-
tellektuellt begriper och ser
sammanhang, utan likt de
andra okunniga och ängsli-
gamänniskor följer ström-
men, så somnumot en ny,
somdet verkar fascistisk/
nazistisk era. Den ”gråmas-

san” är livsfarlig. Utan den
skulle det inte uppstå typer
som Trump, Le Pen, Putin,
Boris i England, Åkesson
i Sverige, ”Pilkorsarna”
i Ungern, etcetera.

Vi ser hur det igen under
några årtionden byggts
upp en fascistisk anda, som
nu accelererar, sedan USA
hoppade på Irak, efter att
först stött Sadammot Iran,
innan dess stött fascistis-
ka regimer som exempel-
vis Chiles Pinochet, taliba-
nerna i Afghanistan innan
ryssarna förlorade och fick
sin glasnost, som Jeltsin
”tappade” till Putin, etce-
tera, etcetera. Detta helve-
te somnu förödermiljoner
människors liv och tillvaro
i Mellanöstern, styrs också
av ovan och nedan nämn-
damekanismer. Primo Levi
i sin ”Är detta enmänniska”
formulerar det här kusligt
tydligt. Religiösa fantasier
vänds till hat och hämnd av
de somhar behov avmas-
san att bevara sinmakt
eller utöka den. Vapen-
handlarna bara gnuggar
händerna.
Vad beror det på att det

blivit så här? Det är frågan?
De som tillskansat sig det

globala kapitalet behöver
avsättning för sina varor,
antingen det är vapen eller
bantningskurer. Dessa rela-
tivt få utövar ett gangster-
likt välde, vill ha kontroll
och tillgång till varjemöjlig
inkomst. De inbillar sam-
hället, att exempelvis alla
chefer och tjänstemänmås-
te ha högre lön, fördelning-
en av skattepengar drop-
par in i privata sektorn,
sparbeting införs och suger
substansen ur kulturen,

genom att skolan fördum-
mas, allmänna bildning-
en försvinner, ängslan spri-
der sig och ungdomarna
står utan framtidstro. Med-
elklassen utarmas. När alla
blivit fattiga finns förstås
ingenmer som kan hand-
la varorna. Systemet stagne-
rar och kollapsar. Och lika
bra vore kanske det. Vill vi
ha det så här?

Nästa fråga är hurmedia
medverkar att lösa upp
sammanhang, vända och
vrida på all information?

Vad står bakom?
Vi behöver vetenskapen

och visionärerna. Dessa har
i alla tider gått hand i hand.
Det gäller att hålla källor-
na rena. Det är här forskare,
konst/diktare- och kultur-
skapare kommer in. Varje
människa borde redan som
barn ha chansen att behålla
glädjen och få tillgång till
kunskapen att häva sig ur
dumheterna.

Helena Andreeff
konstnär

Den grå massan är livsfarlig

Konsten är, precis som vetenskapen, ett sätt att häva
sig ur dumheterna, skriver Helena Andreeff i sitt inlägg
i dikt- och diktaturdebatten.

GT. Den 28 juni.GT Den 28 juni.GT Den 28 juni.
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Adonis har hittat sitt
hemland i litteraturen
Att läsa Adonis är att ge sig ut på en
väldig seglats, vars slutmål är omöj-
ligt att förutse, skriver Lennart
Lindgren om den syriske författaren
som nyligen fick Stig Dagerman-pri-
set.

”Dikten är sitt eget hem-
land” –den syriskfödde för-
fattaren Adonis (pseudo-
nym för Ali Ahmad Said) ka-
raktäriserar dikten/poesin
så. Det är sommed kärleken,
säger han, den har också sitt
eget hemland.
Han ställer ofta frågor

somdiktens förhållande till
samhället, men vänder på
det och frågar oss om sam-
hällets förhållande till dik-
ten. Alltstå: vad kan samhäl-
let göra för att utvidgadik-
tens land? Relevant i vår tid
med sitt osannolika utbud

av populärkultur, snabbmat
och förnedrande reklam.
Var får dikten/kulturen då
sitt nödvändiga utrymme?
Adonis svar är att allamän-
niskor har poesi i sig och an-
vänder sig av den, försåvitt
de inte är förstörda av kli-
chéernas språk.
Alltså: Dikten är sitt eget

hemland–där hörmännis-
kan hemma.
Adonis diktning har ka-

raktäriserats somögonöpp-
nare och som ljuskäglor i
mörkret. Att komma närm-
re det som är fjärran.
Adonis är ständigt aktu-

ell för Nobelpriset i littera-
tur som arabvärldens främ-
ste nu levandepoet. I april i
år tilldelades han Stig Dager-
man-priset i Älvkarleby. Pris-
motiveringen är tänkvärd:
”För ett författarskap där li-
delsen för den arabiska poe-
sin bortom religion och po-
litiska störningar blottläg-
ger diktkonstens frigörande

väsen.” Så skulle ocksåmusi-
ken och konsten kunna ka-
raktäriseras. Kort sagt: Kul-
turens frigörande väsen för
människan.

Dagerman-priset har genom
åren lyft fram viktiga förfat-
tarskap. Tvåav pristagarna
har senare fått Nobelpriset:
Elfride Jelinek (2004) och
JMG Le Clézio (2008). Blir
Adonis måhändaden tred-
je i raden?
Kulturenutmanar dikta-

toriska regimer, det vet vi.
Sedanmitten av 1950-talet
har Adonis tvingats i lands-
flykt på grund av sin frisprå-
kighet– först i Beirut sedan
i Paris. Hans böcker är för-
bjudna i hemlandet Syri-
en. Han är i ständigpolemik
mot det konservativa och
fundamentalistiska.
Nu 86 år,men skaparkraf-

ten är obruten. Det är väl
också kulturens väsen – att
frigöra kraft för livsuppehål-
lande skapande.
Ett samlat storverk har

Adonis arbetat fram under
senare år: Boken, platsens
gårdag nu (Alhambra för-
lag). Nyligen komdel 2 (av
tre) i översättning avHes-
hamBahari. Den röda trå-
den är ”två evigheter” som
står emot varandra: krigets

och skapandets. Men det
handlar också om själens la-
byrinter och tidens gång,
och detta märkliga att vara
människa. Han lyfter stän-
digt fram det kvinnliga:
”själva universum, skapel-
sen, är kvinnlig.”

Genom historien kanman
konstateramänniskans fal-
lenhet förmakt och ägan-
demen också för skapande.
När vinner skapandet (dik-
ten/musiken/konsten) som
kan bygga en evig demokra-
tisk kultur?Det ärmänsklig-
hetens stora utmaning.
Adonis sörjer sitt gamla

hemland, Syrien, somnu tra-
sas sönder av krig (miljoner
på flykt, en kvartsmiljon dö-
dade). Han skriver: Aleppo
bor i kriget! Alla vägar som
leder till staden är öppna sår.
Adonis ser dikten/poesin

somdenhögsta formen av
mänskligt skapande: Välsig-
nad är poetens axel! Trofast
bär den klipporna ochderas
historia uppför en sluttning
utan att veta varthän.
Poesin är en stark kraft ge-

nomalla tider och genom
alla rum.
På Bokmässan 2005 ka-

raktäriseradeAdonis poe-
sin somen väg att störta det
gamla ochbygga det nya.

Litteraturen/musiken/kon-
sten ledermänniskan inpå
nya vägar ochnya tankeba-
normedupptäckter som fyl-
ler ochberikar livet och sam-
hället. Och inte bara det: Po-
esin tar vid där aktivismens
möjligheter tar slut. Redan
Shakespeare insåg att språ-
ket har större kraft än kano-
ner, för orden vi tar till oss
bearbetar oss inifrån och för-
ändrar oss

Och såKärleken somAdonis
också ser somett eget hem-
land. Dikt och kärlek har gått
hand i hand genomårtusen-
den och gör så i Adonis för-
fattarskap. Poesin som inspi-
reras av kärlekens kraftfält
och vågrörelser, kärlekens
svindlande höjder ochhis-
nande kvalfyllda djup.
Kärleken som ibland be-

höver ord - kortamening-
ar eller långa epos -menkan
lika gärna vara ordlös -
människa tillmänniska.
Att läsa Adonis är att ge sig

ut på en väldig seglats, vars
slutmål är omöjligt att förut-
se. Därmed sätter hanmän-
niskans kreativitet i cen-
trum, och Livet –
dettamysterium.

lennart lindgren,
kulturskribent

"
Genomhisto-
rien kanman

konstateramän-
niskans fallenhet
förmakt och ägande
men också för
skapande.

Nobelpriset Nästa? Adonis belönades nyligen med Stig Dagerman-priset. Foto: Alexandre Meneghini

Reflektion

Unik samling
skridskor
i Kattvik
Hembygd
Skridskomuseet i
Katthammarsvik är ett
av ämnena i nya numret
av Spördagar, som Ola
Sollerman läst.

Visste du att det finns ett
skidskomuseumiKattham-
marsvik?
Nej, det är inte särskilt

känt, och innehavarensjälv,
Bengt Nilsson, vill egentli-
gen intekalla detmuseum
utan en samling eller ut-
ställning.
Hur somhelst har Bengt

Nilsson en unik samling
skidskor och annat som
därtill hör. Som isläggar,
tillverkade avben frånnöt-
kreatur eller häst.
Det ärSvenNorberg som

iHembygdsförbundetsnya
Spördagar berättaromdet
här. Här skriver också Lars-
UlleGadeforsomherbariet
somGustaf Larsson rädda-
de, Eva Selin och Majvor
Östergren berättar omRo-
maprojektet ochdeutgräv-
ningar som gjorts kring
klostret, medan Mona Ny-
lund gläder sig över att
Tingstäde blev årets sock-
en.
Annelie Adolfsson, Da-

vid Lundgren, Rune Me-
lin ärandra skribenteroch
Anna-Lena Sundlin berät-
tar hur Ardre fick en sock-
enförening.

Ola Sollerman

föReläsning
I dag inleder Körsbärs-
gårdens konsthall sina
litterära aftnar för den
här sommaren. Först ut
ärAllan Larsson, tidigare
finansminister och för
närvarande EU-kommi-
sionens särskida rådgivare
i sociala rättigheter.
Larsson samtalar omsin

nya bok, ”Mineuropeiska
resa”, som recenserades i
GT för en tid sedan. Leif Y
Dahlberg skrev då följan-
deomden: ”Viktiga saker.
Tyvärr ärboken ganska
svårtuggad och full av
oöversatta citat fråneng-
elskan. Författaren säger
sig skriva för en ’upplyst
publik’ omdet nukan
förklara saken”. (GT)

Larsson först ut
på litteratur-
aftnar i Sundre

kulTurdEbaTT – kulTurEn: ETT vaccin moT dikTaTur?

GT. Den 11 juli.GT Den 11 juli.GGGT Den 11 juli.
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Gullin-föredrag
I dag föreläser erik Kjell-
berg om lars Gullin på
Gullinmuseet i Sanda. tid
19:00.

TipsET

Yrkesfiskare: ett riskfyllt liv

goTlandica
Leif Olofsson ger en bra och hel-
täckande bild över fiskets och fiske-
båtarnas utveckling på Gotland i sin
nya bok, tycker Ola Sollerman.
Att yrkesfiskare lever ett far
ligt ochriskfyllt liv framgår
medall tydlighet i denny
utkomna boken ”Gotlands
läns fiskeriförsäkrings
bolag”, utgivenmedanled
ning av attbolaget fyller
100år.
Uppemot ett femtiotal fis

kare haromkommit under
de 100åren ochåtskilliga
fiskebåtar har förlist under
svåra förhållanden.
Boken är skriven av Leif

Olofsson i Botvaldevik
i Gothem, veteran både som
fiskare och förtroendeman

inombranschen. Hanhar
suttit i bolagets styrelse i 45
år, de senaste 25 åren som
ordförande ochvd. Fåröbon
Arvid Anderssonoch lot
senNiklasGarnströmfrån
Ljugarn är andra veteraner
i bolaget.
Bokenberättar omde

ersättningar somår för år
betalats ut till fiskarna. Från
allra förstautbetalning
en till AlbinOlsson i San
da sommaren 1917 – 24 kro
nor för tre förstörda ström
mingsgarn– till senareårs
åtskilligt högre siffror.
Olofsson redovisarock

så dödsolyckor, sjunkna

ochbärgade fiskebåtar lik
somen förteckning i bild
över de båtar somär anslut
na till bolaget idag. Denbåt
somvaritmed längst är Vy
12 Eva från 1948, först ägdav
Bo Pettersson på Själsömen
sedan 1958 avDanielCeder
gren i Eksta.
En sakär klar,

försäkringsbolagethar

verkligenvarit till nytta,
ochmankankanske förstå
att Leif Olofsson kallardet
”världensbästa”. Till god
nytta harockså räddnings
kryssarenÖstergarnvarit –
ständigt rapporteratshur
honbogserat skadade fiske
båtar till Herrvik därAxner
Bodin stod bereddatthjäl
pa ochreparera.

Trots att enheldelproto
koll fattats kanLeif Olofs
songe enbrabild inte en
bart över bolagetmenock
så över fiskets och fiskebå
tarnasutveckling genom
åren. Bilder finns detgott
om, inte alla avbästa kva
litet.

Ola Sollerman

"
Uppemot ett
femtiotal

fiskare har om
kommitunder de
100 årenoch åt
skilligafiskebåtar
har förlist under
svåra förhållanden.

Ny bOK

Leif OLOfssOn
Gotlands läns fiskeri-
försäkringsbolag

Lennart Lindgren går för
långt i sin uppskattning
av poeten Adonis, skriver
Leif Y Dahlberg i denna
replik på Lindgrens text.

Lennart Lindgren ivrar för
kulturenochdetärmyck
et sympatiskt. I sinpresen
tationavdenstore dikta
renAdonishäromdagen
(GT28.6) gick hantyvärr för
långt.
Jagciterar: ”Kulturenut

manar diktatoriska regi
mer, det vet vi.” Tyvärr helt
fel! Alltförmånga konstnä
rerharvurmat för starka
män.Massorav konstnärer
i detkulturbesatta Tyskland
slöt uppbakomHitler. Och
så vidare.
Lindgren inte ensnäm

nerAdonismycketomdis
kuterade vacklanmellan

demokratiochdiktatur. Dit
hörmedlemskapet i yngre
dagar till ett ”nationalsoci
alistiskt” syriskt parti. Fort
farande försvararhangrun
daren.
Ettbrev häromåret till

”president” Assadharbli
vitmycket ifrågasatt. Visser
ligen krävdeAdonisAssads
avgång.Menhanharenvist
vägrat att stödjadensyriska
oppositionensomhanser
somlika våldsbesatt som
Assadregimen– sannolikt
medrätta.
EnligtAdonismåste ara

berna övergeprästernas
diktatoriska Islam.Diktaren
kräverett tolerant världs
ligt samhälle där religio
nenär privatsak. En livs
farlig ståndpunkt i dagens
Mellanöstern. Mensomlän
derAdonis till stor heder.

Enbetydandediktare som
vacklatmellandiktatoris
ka ochdemokratiska stånd
punkter.
Alltså– dikt utmanar inte

medsäkerhet diktatur.

leif y Dahlberg

Dikt inget vaccin mot diktatur

GT. Den28 juni.GT Den 82 .injuGT Den28 juni.
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Adonis har hittat sitt
hemland i litteraturenAttläsaAdonisärattgesigut påenväldigseglats,varsslutmåläromöj-ligtattförutse,skriverLennartLindgrenomdensyriskeförfattarensomnyligenfickStigDagerman-pri-set.”Diktenärsittegethem-land”–densyriskföddeför-fattarenAdonis(pseudo-nymförAliAhmadSaid)ka-raktäriserardikten/poesinså.Detärsommedkärleken,sägerhan,denharocksåsittegethemland.Hanställeroftafrågorsomdiktensförhållandetil lsamhället ,menvänderpådetochfrågarossomsam-hälletsförhållandeti l ldik-ten.Alltstå :vadkansamhäl-letgöraförattutvidgadik-tensland?Relevantivårtidmedsittosannolikautbud

avpopulärkultur,snabbmatochförnedrandereklam.Varfårdikten/kulturendåsittnödvändigautrymme?Adonissvarärattallamän-niskorharpoesiisigochan-vändersigavden,försåvittdeinteärförstördaavkli -chéernasspråk.Alltså :Diktenärsittegethemland–därhörmännis-kanhemma.Adonisdiktningharka-raktäriseratssomögonöpp-nareochsomljuskäglorimörkret .Attkommanärm-redetsomärfjärran.Adonisärständigtaktu-el l förNobelpriseti l i ttera-tursomarabvärldensfräm-stenulevandepoet. Iapril iårti lldeladeshanStigDager-man-prisetiÄlvkarleby.Pris -motiveringenärtänkvärd:”Förettförfattarskapdärli-delsenfördenarabiskapoe-sinbortomreligionochpo-l it iskastörningarblottläg-gerdiktkonstensfrigörande

väsen.”Såskulleocksåmusi-kenochkonstenkunnaka-raktäriseras.Kortsagt :Kul -turensfrigörandeväsenförmänniskan.Dagerman-prisethargenomårenlyftframviktigaförfat -tarskap.TvåavpristagarnaharsenarefåttNobelpriset :El frideJel inek(2004)ochJMGLeClézio(2008) .Bl irAdonismåhändadentred-jeiraden?Kulturenutmanardikta-toriskaregimer,detvetvi .Sedanmittenav1950-taletharAdonistvingatsi lands-f lyktpågrundavsinfrisprå-kighet–förstiBeirutsedaniParis .Hansböckerärför-bjudnaihemlandetSyri-en.Hanäriständigpolemikmotdetkonservativaochfundamentalist iska.Nu86år,menskaparkraf -tenärobruten.Detärvälocksåkulturensväsen–attfrigörakraftförl ivsuppehål -landeskapande.EttsamlatstorverkharAdonisarbetatframundersenareår:Boken,platsensgårdagnu(Alhambraför-lag).Nyligenkomdel2(avtre)iöversättningavHes-hamBahari .Denrödatrå-denär”tvåevigheter”somståremotvarandra:krigets

ochskapandets.Mendethandlarocksåomsjälensla-byrinterochtidensgång,ochdettamärkligaattvaramänniska.Hanlyfterstän-digtframdetkvinnliga:”självauniversum,skapel -sen,ärkvinnlig.”Genomhistorienkanmankonstateramänniskansfal -lenhetförmaktochägan-demenocksåförskapande.Närvinnerskapandet(dik-ten/musiken/konsten)somkanbyggaenevigdemokra-t iskkultur?Detärmänsklig-hetensstorautmaning.Adonissörjersittgamlahemland,Syrien,somnutra-sassönderavkrig(miljonerpåflykt ,enkvartsmiljondö-dade) .Hanskriver :Aleppoborikriget!Allavägarsomlederti l lstadenäröppnasår .Adonisserdikten/poesinsomdenhögstaformenavmänskligtskapande:Välsig-nadärpoetensaxel!Trofastbärdenklippornaochderashistoriauppförensluttningutanattvetavarthän.Poesinärenstarkkraftge-nomallatiderochgenomallarum.PåBokmässan2005ka-raktäriseradeAdonispoe-sinsomenvägattstörtadetgamlaochbyggadetnya.

Litteraturen/musiken/kon-stenledermänniskaninpånyavägarochnyatankeba-normedupptäcktersomfyl -lerochberikarl ivetochsam-hället .Ochintebaradet:Po-esintarviddäraktivismensmöjlighetertarslut.RedanShakespeareinsågattsprå-ketharstörrekraftänkano-ner, förordenvitarti l lossbearbetarossinifrånochför-ändrarossOchsåKärlekensomAdonisocksåsersomettegethem-land.Diktochkärlekhargåtthandihandgenomårtusen-denochgörsåiAdonisför-fattarskap.Poesinsominspi-rerasavkärlekenskraftfältochvågrörelser ,kärlekenssvindlandehöjderochhis-nandekvalfyl ldadjup.Kärlekensomiblandbe-höverord-kortamening-arel lerlångaepos-menkanlikagärnavaraordlös-människati l lmänniska.AttläsaAdonisärattgesigutpåenväldigseglats ,varsslutmåläromöjligtattförut-se .Därmedsätterhanmän-niskanskreativiteticen-trum,ochLivet–dettamysterium.lennartlindgren,ku l tu r skr i ben t

"Genomhisto-rienkanmankonstateramän-niskansfallenhetförmaktochägandemenocksåförskapande.

NobelprisetNästa?Adonisbelönadesnyl igenmedStigDagerman-priset . Foto:A lexandreMeneghin i

Reflektion

Uniksamlingskridskori KattvikHembygdSkridskomuseetiKatthammarsvikärettavämnenainyanumretavSpördagar,somOlaSollermanläst .Vissteduattdetf innsettskidskomuseumiKattham-marsvik?Nej ,detärintesärskiltkänt,ochinnehavarensjälv,BengtNilsson,vi l legentli -genintekalladetmuseumutanensamlingellerut-ställning.HursomhelstharBengtNilssonenunik samlingskidskorochannatsomdärti l lhör .Somisläggar ,t i l lverkadeavbenfrånnöt-kreaturellerhäst.DetärSvenNorbergsomiHembygdsförbundetsnyaSpördagarberättaromdethär.HärskriverocksåLars-UlleGadeforsomherbarietsomGustafLarssonrädda-de,EvaSelinochMajvorÖstergrenberättaromRo-maprojektetochdeutgräv-ningarsom gjortskringklostret,medanMonaNy-lundglädersig överattTingstädeblevåretssock-en.AnnelieAdolfsson,Da-vidLundgren,RuneMe-l inärandraskribenterochAnna-LenaSundlinberät -tarhurArdrefickensock-enförening.OlaSollerman

föReläsningIdaginlederKörsbärs-gårdenskonsthallsinalitteräraaftnarfördenhärsommaren.FörstutärAllanLarsson,tidigarefinansministerochförnärvarandeEU-kommi-sionenssärskidarådgivareisocialarättigheter .Larssonsamtalaromsinnyabok,”Mineuropeiskaresa” ,somrecenseradesiGTförentidsedan.LeifYDahlbergskrevdåföljan-deomden:”Viktigasaker .Tyvärrärbokenganskasvårtuggadochfullavoöversattacitatfråneng-elskan.Författarensägersigskrivafören’upplystpublik ’omdetnukanförklarasaken”. (GT)

Larssonförstutpålitteratur-aftnariSundre

rEplik

Olycka.Många gotländska fiskebåtar har skadats och förlist.
Här harVyMidland 1988 råkat illa ut utanför hemmahamnen
Herrvik.

Musik
Låten ”Maimoatia”, som
betyder ”vårdadet”, har
knuffat ner JustinTimber
lake från förstaplatsenpå
Itunes topplista i Nya Zee
land, skriver TheGuardian.
Låten somsjungspåmaori
– ursprungsbefolkningens
språk –uppmanar landets
invånareatt vårda språket
som i dagbara talas flytande
avomkring fyraprocent av
befolkningen, 48000per
soner.
–Viville uppmanaunga

nyzeeländareatt äga språ
ket,att känna att det ärvårt
ansvaratt hålla det vid liv, sä
gerNathanielHowe, somär
enavdesom framför låten.
Endag efter att ”Maimoa

tia”släpptesvar succénett
faktum–närdenknuffade
ner Timberlakes ”Can’tStop
The Feeling”tillenandra
plats påItunestopplista. (TT)

Låt somvårdar
lokalt språk

uTbildning
Efter en tids turbulenspå
Kungliga konsthögskolan
i Stockholm,medrektorn
Marta Kuzmasavgång som
följd, tarnuprofessorn
PeterGeschwindöver från
ochmedden 1 augusti.
Han blir tillförordnad

rektorpå skolan somunder
våren utretts avUniversi
tetskanslersämbetet, UKÄ,
efter att enanonymanmä
lan om”vanstyre” och ”kao
tisk arbetsmiljö” kommit in.
–Jag tror turbulensge

nererar energi, ochdärför
hardet varit endynamisk
tid. På något sätt tror jag
attdetär nödvändigt för
attundvika stagnation, och
kanske särskilt på en konst
högskola.Menvemhar sagt
attdet skavara lätt attdriva
en konstutbildning? säger
Geschwindtill DagensNy
heter. (TT)

ny rektor på
konsthögskolan

GT. 19 juli.
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Tf rEdakTör

Leif Y Dahlberg kommente-
rade nyligenmin artikel om
författaren Adonis.
När jag i artikeln hävdar

att kulturen utmanar dikta-
toriska regimer svarar Dahl-
berg tvärt ”Tyvärr helt fel!”.
Ett förvånande påstående

från Dahlberg som kan sin
historia som vi ser här på si-
dan i intressanta bokrecen-
sioner.
Visst utmanar kultur och

kulturskapare diktatoriska
regimer. Runt om i världen
är det en daglig och livsfar-
lig kamp att våga föra ut det
fria ordet.
Ta fristadsförfattare som

finns imånga städer i Sveri-
ge och i världen – förföljda i
sina hemländer just därför
att de utmanat diktatoriska

regimer. Pussy Riot i Ryss-
land somutmanade Putin-
regimen i sambandmed
OS i Sotji. Anna Politkovska-
ja sommördades 2006 ef-
ter sina avslöjanden i Putins
Ryssland.Mikis Theodora-
kis fängslad och torterad i
juntans Grekland. Poeten
och sångaren Victor Jara
sommördades undermili-
tärkuppen i Chile 1973. För-
fattaren Solzjenitsyn som
tvingades till åtta års straff-
läger i Gulag. Författar-
na TaslimaNasrin (Bangla-
desh) och Parvin Ardalan
(Iran), nu aktuella.

En uppräkning som väl kan
räcka för att visa hur dik-
tatoriska regimer oroas av
kulturyttringar.
För att inte tala omdikta-

turens smakdomare – Sta-
lin, Hitler (bokbålen), kine-
siska regimer ochNordko-
rea. Och så Syrien och då är
vi tillbaks till Adonis, kul-
turskaparen som tvingats
lämna sitt hemland.
Det finns såmånga kul-

turskapare som tvingats
på flykt genom tiderna för
att få utöva sin konst. Skil-

da kuturformer har alltid
utmanatmakten därför att
kulturen fårmänniskor att
tänka och vidga sina vyer.
Svenska PEN skriver på sin
hemsida: För varje förfat-
tare, varje penna och var-
je ord som får verka fritt, så
ökar också friheten förmil-
joner andra i samma land.
Människor vill ha frihet.

Kultur är en viktig form för
attmedvetandegöramän-
niskor att få sin frihet. Det
blir oroligt för diktatorer
när de känner att deras pie-
destaler är på väg att vältas
omkull av ett tänkande, fri-
hetslängtande folk.

Nä, är det nåt som kan få
diktatorer att känna oro
och bana väg för demokrati
så är det kulturyttringar av
skilda slag, liksomorganisa-
tioner som kämpar för fri-
het och demokrati. Det kan
ta tid,men det kommer.
Böcker och konst är effek-

tivare, billigare och huma-
nare än allehanda krigiska
uttryck.
OmAdonis kan klandras

för ett och annat så lever
hans poesi vidare och kan

mobiliseramänniskor till
kritiskt tänkande. Det är det
bestående viktiga.
Jag hävdar envist att dikt

är ett vaccinmot diktatur –
för att vända på Dahlbergs
replikrubrik.
Det är ett faktum att all

fri konst oroar diktatu-
rer, av det enkla skälet att
den inte kan kontrolleras
och heller inte kan stöpas i
den diktatoriska regimens

form. Den fria kulturen for-
mulerar i ord,musik, bild-
konst, skådespel, dans, film
det sommänniskor känner
och drömmer om. Då blir
frihetsdrömmarna till ett
hotmotmakten.
Kultur utmanar diktato-

riska regimer. Minsann är
det så!

lennart lindgren,
Kulturskribent

"
OmAdonis
kanklandras

förett ochannat
så leverhanspoesi
vidare ochkan
mobilisera
människor till
kritiskt tänkande.

Visst utmanar kultur
diktatoriska regimer

Lennart Lindgren svarar här på den kritik som riktat
mot hans text om Adonis på GT:s kultursidor.

GT. 28 juni.
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Adonis har hittat sitt
hemland i litteraturenAtt läsa Adonis är att ge sig ut på enväldig seglats, vars slutmål är omöj-ligt at t förutse, skriver LennartLindgren om den syriske förfat tarensom nyligen fick St ig Dagerman-pri -set.”D ik te n är si tt eg et hem-la nd ” –de n sy ri sk fö dd e fö r-fa tt ar en Ad on is (p se ud o-nym fö r Al i Ahmad Sa id ) ka -ra kt är is er ar di kt en /p oe si nså . De t är sommed kä rl ek en ,sä ge r ha n, de n ha r oc ks å si tteg et heml an d.Ha n st äl le r of ta fr åg orsomdi kt en s fö rh ål la nd e ti llsamh äl le t, me n vä nd er påde t oc h fr åg ar os s om sam-hä ll et s fö rh ål la nd e ti ll di k-te n. Al lt st å: va d ka n samh äl -le t gö ra fö r at t ut vi dg a di k-te ns la nd ? Re le va nt i vå r ti dme d si tt os an no li ka ut bu d

av po pu lä rk ul tu r, sn ab bm atoc h fö rn ed ra nd e re kl am .Va r få r di kt en /k ul tu re n dåsi tt nö dv än di ga ut ry mme?Ad on is sv ar är at t al la män-ni sk or ha r po es i i si g oc h an -vä nd er si g av de n, fö rs åv it tde in te är fö rs tö rd a av kl i-ch ée rn as sp rå k.Al lt så : Di kt en är si tt eg etheml an d–dä r hö rmänn is -ka n hemma.Ad on is di kt ni ng ha r ka -ra kt är is er at s somög on öp p-na re oc h som lj us kä gl or imö rk re t. At t komma nä rm -re de t som är fj är ra n.Ad on is är st än di gt ak tu -el l fö r No be lp ri se t i li tt er a-tu r som ar ab vä rl de ns fr äm -st e nu le va nd e po et . I ap ri l iår ti ll de la de s ha n St ig Da ge r-ma n- pr is et i Äl vk ar le by . Pr is -mo ti ve ri ng en är tä nk vä rd :”F ör et t fö rf at ta rs ka p dä r li -de ls en fö r de n ar ab is ka po e-si n bo rt om re li gi on oc h po -li ti sk a st ör ni ng ar bl ot tl äg -ge r di kt ko ns te ns fr ig ör an de

vä se n. ” Så sk ul le oc ks åmu si -ke n oc h ko ns te n ku nn a ka -ra kt är is er as . Ko rt sa gt : Ku l-tu re ns fr ig ör an de vä se n fö rmänn is ka n.Da ge rm an -p ri se t ha r ge nomår en ly ft fr am vi kt ig a fö rf at -ta rs ka p. Två av pr is ta ga rn aha r se na re få tt No be lp ri se t:El fr id e Je li ne k (2 00 4) oc hJMG Le Cl éz io (2 00 8) . Bl irAd on is måhä nd a de n tr ed -je i ra de n?Ku lt ur en utmana r di kt a-to ri sk a re gime r, de t ve t vi .Se da nmi tt en av 19 50 -t al etha r Ad on is tv in ga ts i la nd s-fl yk t på gr un d av si n fr is pr å-ki gh et – fö rs t i Be ir ut se da ni Pa ri s. Ha ns bö ck er är fö r-bj ud na i heml an de t Sy ri -en . Ha n är i st än di g po lemi kmo t de t ko ns er va ti va oc hfu nd am en ta li st is ka .Nu 86 år ,me n sk ap ar kr af -te n är ob ru te n. De t är vä loc ks å ku lt ur en s vä se n – at tfr ig ör a kr af t fö r li vs up pe hå l-la nd e sk ap an de .Et t saml at st or ve rk ha rAd on is ar be ta t fr am unde rse na re år : Bo ke n, pl at se nsgå rd ag nu (A lh am br a fö r-la g) . Ny li ge n komde l 2 (a vtr e) i öv er sä tt ni ng av He s-hamBa ha ri . De n rö da tr å-de n är ”t vå ev ig he te r” somst år emot va ra nd ra : kr ig et s

oc h sk ap an de ts .Me n de tha nd la r oc ks å om sj äl en s la -by ri nt er oc h ti de ns gå ng ,oc h de tt amä rk li ga at t va ramänn is ka . Ha n ly ft er st än -di gt fr am de t kv in nl ig a:”s jä lv a un iv er sum, sk ap el -se n, är kv in nl ig .”Ge nom hi st or ie n ka nmanko ns ta te ra männ is ka ns fa l-le nh et fö rma kt oc h äg an -de men oc ks å fö r sk ap an de .Nä r vi nn er sk ap an de t (d ik -te n/mu si ke n/ ko ns te n) somka n by gg a en ev ig demo kr a-ti sk ku lt ur ? De t är mäns kl ig -he te ns st or a utmani ng .Ad on is sö rj er si tt gaml aheml an d, Sy ri en , somnu tr a-sa s sö nd er av kr ig (m il jo ne rpå fl yk t, en kv ar ts mi lj on dö -da de ). Ha n sk ri ve r: Al ep pobo r i kr ig et ! Al la vä ga r somle de r ti ll st ad en är öp pn a så r.Ad on is se r di kt en /p oe si nsomde nhö gs ta fo rm en avmäns kl ig t sk ap an de : Vä ls ig -na d är po et en s ax el ! Trof as tbä r de n kl ip po rn a oc hde ra shi st or ia up pf ör en sl ut tn in gut an at t ve ta va rt hä n.Po es in är en st ar k kr af t ge -nomal la ti de r oc h ge nomal la rum.På Bo kmäs sa n 20 05 ka -ra kt är is er ad e Ad on is po e-si n somen vä g at t st ör ta de tgaml a oc hby gg a de t ny a.

Li tt er at ur en /musst en le de rmännny a vä ga r oc hnyno rme dup pt äcle r oc hbe ri ka r lihä ll et . Oc h in tees in ta r vi d dä r akmö jl ig he te r ta rSh ak es pe ar e in såke t ha r st ör re krne r, fö r or de n vibe ar be ta r os s inän dr ar os sOc h så Kä rl ek enoc ks å se r sometla nd . Di kt oc h käha nd i ha nd ge node noc hgö r så ifa tt ar sk ap . Po esre ra s av kä rl ek enoc h vå gr ör el se r,sv in dl an de hö jdna nd e kv al fy ll dKä rl ek en somhö ve r or d - ko rtar el le r lå ng a epli ka gä rn a va ra ormänn is ka ti ll mäAt t lä sa Ad on isut på en vä ld ig sesl utmå l är omöjse . Dä rm ed sä tt erni sk an s kr ea ti vitr um , oc h Li ve tde tt amy st er ium.le nn ar t li nd gr enku lt ur sk ri be nt

"Genomhi sto-ri en kanmankons tatera män-ni skans fa ll enhetförmakt och ägandemen också förskapande .

No be lp ri se t Nä st a? Ad on is be lö na de s ny li ge n me d St ig Da ge rm an -p ri se t. Fo to : Al ex an dr e Me ne gh in i

Re fl ek ti on

Unik samlingskridskori KattvikHe mb yg dSk ri ds ko mu se et iKa tt ha mm ar sv ik är et tav äm ne na i ny a nu mr etav Sp ör da ga r, so m Ol aSo ll er ma n lä st .Vi ss te du at t de t fi nn s et tsk id sk om us eumiKa tt ham-ma rs vi k?Ne j, de t är in te sä rs ki ltkä nt , oc h in ne ha va re nsj äl v,Be ng t Ni ls so n, vi ll eg en tl i-ge n in te ka ll a de tmu se umut an en sa ml in g el le r ut -st äl ln in g.Hu r so mhe ls t ha r Be ng tNi ls so n en un ik sa ml in gsk id sk or oc h an na t so mdä rt il l hö r. So m is lä gg ar ,ti ll ve rk ad e av be n fr ån nö t-kr ea tu r el le r hä st .De t är Sv en No rb er g so miHemb yg ds fö rb un de ts ny aSp ör da ga r be rä tt ar om de thä r. Hä r sk ri ve r oc ks å La rs -Ul le Ga de fo rs om he rb ar ie tso mGu st af La rs so n rä dd a-de , Ev a Se li n oc h Ma jv orÖs te rg re n be rä tt ar om Ro -ma pr oj ek te t oc hde ut gr äv -ni ng ar so m gj or ts kr in gkl os tr et , me da n Mo na Ny -lu nd gl äd er si g öv er at tTi ng st äd e bl ev år et s so ck -en .An ne li e Ad ol fs so n, Da -vi d Lu nd gr en , Ru ne Me -li n är an dr a sk ri be nt er oc hAn na -L en a Su nd li n be rä t-ta r hu r Ar dr e fi ck en so ck -en fö re ni ng .Ol a So ll er ma n

fö Re lä sn in gI da g in le de r Kö rs bä rs -gå rd en s ko ns th al l si nali tt er är a af tn ar fö r de nhä r so mm ar en . Fö rs t utär Al la n La rs so n, ti di ga refi na ns mi ni st er oc h fö rnä rv ar an de EU -k ommi -si on en s sä rs ki da rå dg iv ar ei so ci al a rä tt ig he te r.La rs so n sa mt al ar om si nny a bo k, ”M in eu ro pe is kare sa ”, so m re ce ns er ad es iGT fö r en ti d se da n. Le if YDa hl be rg sk re v då fö lj an -de om de n: ”V ik ti ga sa ke r.Ty vä rr är bo ke n ga ns kasv år tu gg ad oc h fu ll avoö ve rs at ta ci ta t fr ån en g-el sk an . Fö rf at ta re n sä ge rsi g sk ri va fö r en ’u pp ly stpu bl ik ’ om de t nu ka nfö rk la ra sa ke n” . (G T)

La rsson förs t utpå li tter atur -af tn ar i Sund re

kulturdEbatt – kulTurEn: ETT vaccin moT dikTaTur?

Den felaktiga kulturoptimismen
Lennart Lindgren tror envist
på ”kulturens”demokratiska
kraft. Dikt är för honomvac-
cinmot diktatur. Men det är
skillnad på tro och vetande.
Vetandet säger att konst-

närer inte alls är att lita på

som frihetsapostlar. En för-
färande stor del av till exem-
pel de tyska kulturskaparna
inte bara underlät att var-
na för nazismen. Många av
de största ställde helt upp
på Hitler. Visst är de konst-

närer Lindgren räknar upp
motståndskämpar. Men de
är undantag som bekräftar
regeln. Pussy Riot är inte ty-
piska förnutida ryska konst-
närer och så vidare.
Människor vill ha frihet,

skriver Lindgren. Tveksamt
påstående inte minst i da-
gens värld. I Ryssland stöd-
jer folkmajoriteten Putin.
Högerauktoritärarörelserär
nära att ta över i Frankrike.
Majoriteten turkar stödjer

Erdogan. Lindgren har fast-
nat i den gamla romantiska
idénomatt friadiktare leder
frihetstörstandefolk. Jag för-
står inte hans optimism.

leif Y Dahlberg

Svar DireKt

GT. 11 juli.

ensu iken/konnniskannycä kterli ev taktivismenssågkraftviin fi rån

ettkä lr kenominne s,dj reamape osordlösäm nniska.ises glats,öjligtervitetm.en,

enLittera turen/m usiken/ kon-människ ani n pånya baekant -upptäck ter som lfy -livet cho ams -bara det: oP -sneismivktaslut. nadReinsåg att årps -kraft än oank -vit art ill ossinifrån cho för-

som sAdoniett eget hem-kärlek rha ttgågenom enstuår -sAdoni för-Poesin som inspi -lekensrkä älttfafrk, enslekrkähöjder hoc sih -kvalfyl lda pudj .som ndalbi be-korta ningem -epos - nem nakösdlor - .nniskaämAdonis är tta ge gsi,tsagles rsvatgliöjom tta tuför -reätts anh änm -ettiivtaekr i nce -–m.uirtesym ,ne

Lennar t Lindgr en går förlångt i sin uppska ttnin gav poeten Adonis , skrive rLeif Y Dahlbe rg i dennareplik på Lindgr ens text.Lennar t Lindgr en ivrar förkultur en och det är mycket sympat iskt. I sin presen tation av den store diktaren Adonis häromd agen(GT 28.6) gick han tyvärr förlångt.Jag citera r: ”Kultu ren utmanar diktat oriska regimer, det vet vi.” Tyvärr heltfel! Alltfö rmånga konstn ärer har vurmat för starkamän. Massor av konstn äreri det kultur besatt a Tysklan dslöt upp bakom Hitler. Ochså vidare .Lindgr en inte ens nämner Adonis mycket omdiskutera de vackla nmellan

demokr ati och diktat ur. Dithör medlem skapet i yngredagar till ett ”natio nalsoc ialisti skt” syrisk t parti. Fortfarand e försva rar han grundaren.Ett brev häromå ret till”presi dent” Assad har blivit mycket ifråga satt. Visser ligen krävde Adonis Assadsavgång . Men han har envistvägrat att stödja den syrisk aopposi tionen som han sersom lika våldsbe satt somAssadr egimen – sannol iktmed rätta.Enligt Adonis måste araberna överge präste rnasdiktat oriska Islam. Diktar enkräver ett tolera nt världs ligt samhäl le där religi onen är privat sak. En livsfarlig ståndp unkt i dagensMellan östern . Men som länder Adonis till stor heder.

En betyda nde diktar e somvackla tmellan diktat oriska och demokr atiska ståndpunkte r.Alltså – dikt utmana r intemed säkerh et diktat ur.leif y Dahlber g

Dikt inget vaccin mot diktatur

GT. Den 28 juni.GT Den 28 juni.GT Den 28 juni
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Adonis har hittat sitthemland i litteraturenAttl äsaA donis äratt gesig utpå enväldig seglat s,var sslu tmål äromö j-ligt attf öruts e,skr iver Lennar tLindgr enom dens yrisk eför fattar ensomn ylige nfick Stig Dagerm an-pri -set.

"Genom histo-rien kanma nkonsta tera män-niska nsfa llenh etförma ktoc häga ndemenoc ksåf örskapan de.

Refl ekti onUnik samlin gskrids koriKat tvik

Larss onför stutpålit terat ur-aftna riS undre

rEplik

liTTEraTur
I december är det tio år sedan den ira-
kiske före detta diktatorn avrättades
och lagom till dödsdagen släpper ett
brittiskt bokförlag SaddamHusseins
roman ”Begone devils” i engelsk över-
sättning, skriver Dagens Nyheter.
Boken beskrivs av förlaget Hesperus

som enmix av ”Game of thrones” och
brittiska ”House of cards” och hand-
lar om ett stamkrig vid floden Eufrat
för 1500 år sedan.
Den 186-sidiga romanen har tidi-

gare publicerats på andra språk, och stoppats, men fått
spridning via kopierade exemplar.Novellen är inte Husse-
ins första verk av fiktion. Han skrev tre romaner under sin
levnadstid. 2006 avrättades SaddamHussein i Irak 2006
för brott motmänskliga rättigheter. (TT)

RomanavSaddamHussein publiceras

Saddam HuSSein.
Foto: Chris Hondros

film
Den åttonde ”Star wars”-
filmen kommer att ta vid
precis där den sjunde
slutade, det avslöjade
regissören Rian Johnson
under en presskonferens
på Star Wars Celebration
Europe på söndagen.

–I nästa film zoomar
vi in på rollfigurerna, vi
får lära känna dem och
utmana dem, sade han,
skriver Variety.
Publikenpåplats fick

dessutommötaAlden
Ehrenreich, somspelaren

ungHanSolo i den friståen-
de filmenRymdkaptenen
somgårupppåbiografer
om två år. Ehrenreichska
alltså ta sig anHarrisons
Fords ikoniskaroll ochpå
SWCEberättadehanom
hurhan fick rollen.
–Jag lästemanuset och

älskade det. Jag provspe-
lade i sexmånader.Det
häftigaste var när jag gick
ombord på (rymdskeppet)
Falcon för att göra ett test
med Chewbacca. Det var
overkligt, ochmer spän-
nande än nervöst, sade
Ehrenreich.

”Star wars: episode
VIII” har premiär den 15
december nästa år och den
fristående filmen omHan
Solo kommer den 25maj
2018. (TT)

Så blir nästa ”Star wars”-film

STar WarS. Daisy ridley.
Foto: Dan Steinberg/AP/TT

Harry Potter redan
storsäljare i USA
KulTur
Den nya boken ”Harry
Potter and the cursed
child” har ännu inte getts
ut, men den är redan en
bästsäljare.

Bokhandeln Barnes & Noble
uppgavundermåndagenatt
manuset till denkommande
Harry Potter-pjäsen är den
mest förbeställda boken se-
dan 2007. Då släpptes den
sjunde boken i serien, ”Har-
ryPotterochdödsrelikerna”.
Nätbokhandeln Amazon

säger att den nya Harry Pot-
ter-boken ligger i topp över
demest förbeställdaböcker-
na på deras sajt.

Först var det tänkt attdenåt-
tondedelen iHarryPotter-sa-
ganenbart skullegåatt ta till
sig som teaterpjäs, men för-
fattaren JKRowlinggickmed
på att släppamanuset i bok-
form för att möta fansens
efterfrågan. Pjäsen som har
premiär i London ett dygn

innan boken släpps den 31
juli är slutsåld till och med
maj 2017.

”Harry Potter and the cur-
sed child” utspelar sig 19 år
efter den sjunde delen i se-
rien.Harry Potter harnubli-

vit vuxenochärenöverarbe-
tadanställdpåTrolldomsmi-
nisteriet med tre barn som
brottasmed hans förflutna.
De sju förstaböckerna i se-

rien har sålt i över 450 mil-
jonerexemplarochöversatts
till 79 språk. (TT/Reuters)

PoPulär förfaTTare. j K rowlings nya bok om Harry Potter
har inte kommit ut än men har redan slagit rekord.

Foto: Dan Hallman/TT

”Sameblod” får premiär i Venedig
film
Amanda Kernells film
”Sameblod” kommer att
få internationell premiär
på filmfestivalen i Vene-
dig, uppger Nordisk Film.

”Sameblod”, handlar om en
samisk flicka i 1930-talets
Sverige somsnart ska taöver
som renskötare, men väljer
att brytamed sitt gamla liv.
”Jag ser filmensomenkär-

leksförklaring till den äldre
generationen; till de som
brötmedalltochbyttenamn
och de som stannade kvar”,
säger Amanda Kernell i ett
pressmeddelande.
”Sameblod” är Kernells

långfilmsdebut. Hon har ti-
digare bland annat regisse-
rat kortfilmen ”Stoerre Vae-
rie” (Norra Storfjället), som
nominerades till bästa kort-
filmpååretsGuldbaggegala.
–Amanda Kernells film

är både konstnärligt intres-
sant och tillgängliggör ett
väldigt viktigt ämne som vi
inte sett så många fiktions-
verk behandla tidigare, sä-
ger Pia Lundberg, utlands-
chef på Svenska Filminstitu-
tet till TT.
”Sameblod” visas i sektio-

nen Venice Days på festiva-
len, som pågår mellan den
31 augusti och 10 septem-
ber. (TT)

”Sameblod”. lene Cecilia Sparrok spelar huvudrollen
i Amanda Kernells långfilmsdebut. Foto: Pressbild

kulturdebatt: kultur – ett vaccin mot diktatur?

Hör Av er

Vad anser du om debatten?
Vill du göra ett inlägg i den
eller om något annat kultur-
relaterat – Hör av er till:
kutlur@gotlandstidningar.se

netmöjligheten att utveck-
la sin lustfyllda nyfikenhet
och skapande för att sedan
som vuxen ”hålla källorna
rena”!

lars Danielson


