
TORSDAGEN DEN 3 FEBRUARI 2011 25

Kontakta: Mari Ermeland |  0381-63 85 57 |  Simon Lindell | 0381-63 85 58 |  fax 122 15 |  Stora torget 4 |  575 23 Eksjö |  kultur.noje@smt.se

kultur & nöje |

boktoppen

Leif GW Persson etta
LEIF GW PERSSON tar tillbaka förstaplatsen på listan över
Sveriges mest sålda skönlitterära böcker.

Jonas Jonassons ”Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann” är etta bland pocketböckerna.

(TT Spektra)
Januari månads mest sålda böcker:

Skönlitteratur
1. (2) Leif GW Persson: ”Den döende detektiven”
2. (1) Sigrid Combüchen: ”Spill: en damroman”
3. (3) David Batra: ”Det här var ju tråkigt: ännu en bok 

av David Batra”.
4. (6) Lars Kepler: ”Paganinikontraktet”
5. (4) Mario Vargas Llosa: ”Bockfesten”
6. (7) Jonas Jonasson: ”Hundraåringen som klev ut 

genom fönstret och försvann”
7. (5) Jan Wallentin: ”Strindbergs stjärna”
8. (10) Björn Hellberg: ”Den flerfaldige mördaren”
9. (8) Torgny Lindgren: ”Minnen”
10. (9) Michael Hjorth och Hans Rosenfeldt: ”Det för

dolda”

Facklitteratur
1. (1) Lena Lind Brynstedt (red): ”På spåret: 2 500 frå

gor till hemmakupén”
2. (3) ”Guinness World Records 2011”
3. (2) Jan Pedersen och Lars Svensson: ”Fågelsång: 150 

svenska fåglar och deras läten”
4. (4) Henrik Berggren: ”Underbara dagar framför oss: 

en biograf över Olof Palme”
5. (Åt) ”Vår kokbok”
6. (6) Keith Richards: ”Livet”
7. (5) Thomas Sjöberg, Deanne Rauscher och Tove 

Meyer: ”Carl XVI Gustaf: den motvillige 
monarken”

8. (7) ”Halv åtta hos mig”
9. (9) Lasse Wierup och Matti Larsson: ”Svensk maffia 

fortsättningen”
10. (10) Per Morberg: ”Morberg jagar och lagar”

Barn- och ungdomslitteratur
1. (1) Martin Widmark och Helena Willis: ”Sjukhus

mysteriet”
2. (2) Måns Gahrton och Johan Unenge: ”En 

förknorrad vinter”
3. (5) ”365 korta godnattsagor för hela året”
4. (10) Måns Gahrton och Johan Unenge: ”Den 

mystiska gästen”
5. (Ny) Måns Gahrton och Johan Unenge: ”Spöket i 

rum 13”
6. (4) ”Den skimrande barnkammarboken”
7. (Ny) Måns Gahrton och Johan Unenge: ”Loke den 

lömskes skatt”
8. (6) Sören Olsson och Anders Jacobsson: ”Bert och 

data-dejten”
9. (8) David West Reynolds: ”Star Wars: det kompletta 

bildlexikonet”
10. (Åt) Måns Gahrton och Johan Unenge: ”Korv med 

bröllop”

Pocketböcker
1. (1) Jonas Jonasson: ”Hundraåringen som klev ut 

genom fönstret och försvann”
2. (2) Muriel Barbery: ”Igelkottens elegans”
3. (3) Sofi Oksanen: ”Utrensning”
4. (4) Elizabeth Gilbert: ”Lyckan, kärleken och 

meningen med livet”
5. (6) Liza Marklund och James Patterson: ”Postcard 

killers”
6. (5) Mario Vargas Llosa: ”Tant Julia och författaren”
7. (8) Carin Gerhardsen: ”Vyssan lull”
8. (10) Ann Rosman: ”Själakistan”
9. (7) Roslund & Hellström: ”Tre sekunder”
10. (Åt) Katarina Wennstam: ”Alfahannen”

Topp 20
1. Jonas Jonasson: ”Hundraåringen som klev ut 

genom fönstret och försvann” (p)
2. Muriel Barbery: ”Igelkottens elegans” (p)
3. Sofi Oksanen: ”Utrensning” (p)
4. Elizabeth Gilbert: ”Lyckan, kärleken och meningen 

med livet” (p)
5. Leif GW Persson: ”Den döende detektiven”
6. Liza Marklund och James Patterson: ”Postcard killers” 

(p)
7. Mario Vargas Llosa: ”Tant Julia och författaren” (p)
8. Martin Widmark och Helena Willis: ”Sjukhus-

mysteriet”
9. Lena Lind Brynstedt (red): ”På spåret: 2 500 frågor till 

hemmakupén”
10. Carin Gerhardsen: ”Vyssan lull” (p)
11. Ann Rosman: ”Själakistan” (p)
12. Sigrid Combüchen: ”Spill: en damroman”
13. Roslund & Hellström: ”Tre sekunder” (p)
14. ”Guinness World Records 2011”
15. Jan Pedersen och Lars Svensson: ”Fågelsång: 150 

svenska fåglar och deras läten”
16. Henrik Berggren: ”Underbara dagar framför oss: en 

biograf över Olof Palme”
17. ”Vår kokbok”
18. Katarina Wennstam: ”Alfahannen” (p)
19. Arnaldur Indridason: ”Frostnätter” (p)
20. David Batra: ”Det här var ju tråkigt: ännu en bok av 

David Batra”

Källa: Svensk Bokhandel

TORE JANSON
”Språkens historia”
(Norstedts)

ny bok
”I BEGYNNELSEN var ordet”.
Så börjar Bibelns Johannes-
evangelium och just det här
med ordet, eller språket, det
tål att tänka på, antingen det
uttalas eller skrivs. 

När evangeliet sattes på
pränt var det inte många som
talade det svenska språket här
uppe i Norden. Hur det talades
vet man inte eftersom det
först med runskriften som vi
fått en uppfattning därom.

Men långt tidigare, om man
stöder sig på Bibeln, förstår
man att Adam kunde tala så
snart han skapats. Han fick

nämligen en uppgift, att
namnge all levande varelser i
den takt Herren Gud skapade
dem.

På sätt och vis uppfann
Adam språket, men egentli-
gen inte. Ty Gud sa flera dagar
dessförinnan: ”Ljus, bli till”.
Gud kunde uppenbarligen ta-
la redan från början.

PROFESSORN i latin och afri-
kanska språk vid Göteborgs
universitet, Tore Janson, kon-
staterar att de flesta väl inte
tror att det gick till så, men för
tvivlaren är det ändock tänk-
värt. 

Han skriver vidare att för
länge sedan fanns inte det
svenska språket, nu finns det,
men en gång i framtiden
kommer det inte att finnas. 

För det är med svenskan
som med alla andra språk: de
uppkommer, används en tid
och försvinner.

Varje språk har sin historia
och sitt öde, en del språk

sprids över hela världen, en
del förblir små. Hur kommer
det sig? Det försöker han att
besvara i denna bok. 

DET BLIR EN upptäcktsresa i
tid och rum som börjar med
arkeologi och hur det uttryck-
tes för 40 000 år sedan och
sträcker sig långt in i framti-
den. Men den stora förän-
dringen skedde för 10 000 år
sedan när jordbruket uppstod
och då människor börjar bo-
sätta sig permanent i stället
för att leva i små och lättrörli-
ga grupper.

ÄGANDET AV odlad jord och
djur, ledde till tvister, som i sin
tur tvingade fram rättskip-
ning och behov av exakthet i
språket. 

Egyptisk skrift fanns för
5 000 år sedan i den stora cen-
tralstyrda staten som hade
kontroll över hela Nildalen
och dess befolkning. Väldet
under faraonerna var det
längsta som hittills skådats,
man använde det egyptiska
språket som statens språk i åt-
minstone 2 700 år! 

FÖR ATT DET skulle fungera
var det nödvändigt att alla
kunde meddela sig med va-
randra vilket var enklast om
man talade samma språk. 

Många gånger hade språket
att göra med härskande över
folken, med ett undantag: gre-
kiskan. För språket kan någon
gång visa sig ännu starkare än
den politiska makten. 

Romarna, däremot, tilläm-

pade latinet som ett imperia-
listiskt maktmedel. Utan att
lära sig latin kom man ingen
vart i samhället. Långt efter
romarna överlevde latinet i de
västeuropeiska samhällena.
En bildad person kunde sitt
latin ända in på 1950-talet.

I DAG ÄR engelskan förhär-
skande, men kanske vi i fram-
tiden kommer att tala kinesis-
ka? 

Hur som helst så är det
omöjligt att se vad som kom-
mer att ske med språket på
längre sikt. För de språkintres-
serade är det här en historie-
skrivning som går utanpå det
mesta, kanske inte alltför lätt-
läst, men den ger lön för mö-
dan.

Göran Engström 

I framtiden kommer det svenska språket inte att finnas

Nystart för Vetlandablues
VETLANDA JAZZ- OCH BLUESFÖRENING öppnar en ny sä-
song på lördag med blues, boogie och rock. Nytt för i år är
att konserterna hålls i Victoriakällaren.

Först på scen är Bullfrogs, Vetlandas verkliga bluesvete-
raner. Bandet bildades 1976 och nuvarande sättning har
närmare 20 år på nacken.

Bullfrogs har genom åren gjort sig ett namn som uttol-
kare av gitarrbaserad blues-rock. Johnny Winter och Eric
Clapton finns bland inspirationskällorna. Bandet leds av
sångaren Conny Stark. På gitarr återfinns Peter Nilsson.
Kompet sköts av Martin Ritzman på bas och Kenneth Nils-
son på trummor.

5 mars blir det blues i världsklass då Jims Combo kom-
mer på besök. Bandet har på kort tid etablerat sig som ett
av landets ledande bluesband.

2 april gästas föreningen av Göteborgsbaserade trion
Booze Brothers. Bandet håller fanan högt när det gäller
blues och boogie från den djupa södern.

Vårsäsongen avslutas 7 maj med Howling Dave & The
Hound Dogs från Eskilstuna. Blues enligt traditionen är
bandets adelsmärke.

Han kan sin Astrid efter rollerna som Mattis och Karlsson. Han förknippas med trakten genom
oförglömliga sexscener vid Rumskullaeken. I tisdags kväll besökte Börje Ahlstedt Astrid Lindgrens
Näs i Vimmerby. Publiken mötte en skådespelare som sökte närkontakt.

Börje är Börjes svåraste roll
PÅ ASTRID Lindgrens Näs an-
ordnas återkommande förfat-
tarkvällar. 

I tisdags var författarbesö-
ket särskilt kärkommet tack
vare Börje Ahlstedts starka
koppling till Astrid Lindgren
genom hans rolltolkningar av
rövarhövdingen Mattis i fil-
men ”Ronja Rövardotter” och
av Karlsson på taket på Dra-
maten. 

Minuten innan dörren öpp-
nades in till filmsalen på Näs
ställde sig Börje Ahlstedt i
strategisk position precis vid
ingången. Vartefter de kom
tog han sedan alla i hand, såg
dem i ögonen och sa:

– Välkommen. Börje. Vad
heter du?

På fem blanka minuter hade
han effektivt gjort upp med
myten om Börje Ahlstedt. För
så farlig kan ju ingen vara som
vill veta vad Kicki och Inga
och alla andra heter.

UNDER RESTEN av kvällen
byggde han sedan upp bilden
av sig själv som en man från
enkla förhållanden.

– Pappa led av svår cement-
eksem. Jag insåg att jag själv
måste visa världen att jag är
bra. Jag måste bli stark och
verbal för att kompensera för

pappas arbetslöshet och Lilla
Essingen. 

Innan författarkvällspro-
grammet passade han på att
se sig om i Astrid Lindgrens
barndomshem. För publiken
summerade han sina intryck:

– Det var oerhört fint att
komma in där. Jag kände den
där enkelheten som gick igen
i hennes språk. De enkla repli-
kerna, det enkla talspråket.
Allt igenom äkta och genuint.
Precis som det var med Ing-
mar Bergman.

I fråga om sin rollinsats som
rövarhövdingen Mattis förkla-

rade han att bestämde sig för
att synliggöra hur viktig rela-
tionen mellan pappa och dot-
ter är.

– Sedan gick jag in i rollen
med oerhörd glädje. Ibland
var jag osäker på var Mattis
slutade och Börje tog vid.

– FÖR ATT BLI något inom
film eller teater gäller det att
satsa stenhårt på dem om-
kring sig, att helt enkelt över-
lämna sig åt andra männis-
kor. Att då få överlämna sig åt
en Astrid Lindgren eller Ing-
mar Bergman, längre än så

går det inte att komma.
Om självbiografin ”Från

min loge på Dramaten” berät-
tade Börje Ahlstedt hur han
läste upp de första sidorna
han själv skrivit för förlägga-
ren.

– Och jag kan ju läsa så det
låter bra. Jag fick klartecken
för boken. Först när förlägga-
ren själv läste min text insåg
han att den var otryckbar. Där-
för anlitades Lena Katarina
Swanberg att skriva boken.

Boken har fått stor uppmärk-
samhet, främst för att han ral-
larsvingarna han delar ut till

etablissemanget. I fråga om de
utpekade posörerna bland skå-
despelarkollegorna tog han in-
te tillbaka ett ord under tis-
dagskvällen. Tvärtom.

– För mig är skådespelare
som poserar inga bra skåde-
spelare. Posörer är exempelvis
Mikael Persbrandt, Peter Stor-
mare och Johan Rabaeus. De-
ras motsats är bland andra Al-
lan Edwall och Jan-Olof
Strandberg.

Sedan visade han konkret
hur en posör agerar på sce-
nen.

– Posören speglar sig själv

genom publiken. De som inte
poserar speglar publiken
genom sig själva. De är ett
verktyg för berättelsen.

Givetvis var han medveten
om att det skulle bli liv kring
posörpåståendena.

– Jo, men inte att det skulle
bli riktigt så mycket liv. Men
jag sa inte detta av elakhet.
Och jag som spelat 150 roller
på scen och medverkat i kan-
ske 50 filmer. Skulle inte jag
kunna säga vad jag tycker?

MOT SLUTET av kvällen fick
publiken ställa frågor. Bland
annat fick Börje Ahlstedt frå-
gan om drömrollen.

– Jag har egentligen redan
spelat alla drömroller. Mac-
beth, Hamlet, King Lear och
Jean i Fröken Julie. Att få spela
Peer Gynt som ung och gam-
mal brukar beskrivas som den
fullständiga lyckan för en skå-
despelare. Det är jag och Dan
Ekborg hittills ensamma om i
Sverige.

– Den svåraste rollen, där-
emot, är att spela är Börje Ahl-
stedt. Jag har valt det här yr-
ket för att komma bort från
mig själv. För att få vara någon
annan.

Mari Ermeland
mari.ermeland@smt.se 0381-63 85 57

Så tuktas en posör. Börje Ahlstedt visar för Kicki Villysson hur en posör förminskar sin motspelare. Samtalsledaren Kjell Åke Hansson, vd Astrid Lindgrens Näs, kan bara luta sig tillbaka. Bild: BERTIL RING

”Hej, jag heter Börje. Vad heter du?” Med den frågan mötte Börje
Ahlstedt alla i publiken.

Genom mild regi fick Börje Ahlstedt alla att ta varandra i hand och
sjunga ”Vem kan segla förutan vind”.


