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Färre besökare 
på årets bokmässa
n Årets bok- och biblioteksmässa avslutades på
söndagen. Antalet besökare, 97 211, var i år något
färre än förra årets då 101 280 personer sökte sig
till Svenska Mässans lokaler.

Även antalet utställare var färre, 895 mot 948
förra året.

– Det har varit en marginell minskning på tors-
dag och fredag då det var branschdagar. På lörda-
gen och söndagen som var öppen för allmänhe-
ten var det en viss ökning, säger informationschef
Birgitta Jacobsson-Ekblom.

Däremot slogs det rekord i antalet program-
punkter, drygt 2 700 mot 2 420 förra året.

Norska författare var bättre än svenska på fot-
boll. På lördagen spelades en fotbollsmatch mel-
lan länderna på Heden. Den matchen vann de
norska författarna med 3-1. Två av de norska
målen kom på straff.

Tema för årets mässa, som var den 25:e i ord-
ningen, var Spanien och spansk litteratur. Temat
för nästa års mässa, som hålls den 23-26 septem-
ber blirAfrika och den afrikanska litteraturen.

Isaak kan få Sacharovpriset
n Den fängslade svensk-eritreanske journalisten
Dawit Isaak har blivit nominerad till Europapar-
lamentets Sacharovpris. Priset delas ut till en
person som kämpar föryttrandefrihet, mänskliga
rättigheter och mot intolerans.

Isaak, som på oklara grunder suttit i eritreanskt
fängelse sedan 2001, är en av tio nominerade.
Roberto Saviano, den italienske journalisten och
författaren som lever under dödshot från den ita-
lienska maffian, är en av de andra.

Vem som får årets utmärkelse beslutas den 22
oktober. Priset delas ut vid en ceremoni i mitten
av december.

Priset är uppkallat efter den sovjetiske dissi-
denten Andrej Sacharov.

Mika till Sverige
n Han hade en dunderhit med singeln ”Grace
Kelly” från debutalbumet ”Life in a cartoon”.
Nästa år kommer popstjärnan Mika till Sverige,
för en konsert på Annexet den 18 mars. Han spe-
lar även i Köpenhamn 15 mars och i Oslo 17
mars.

Mika är aktuell med sitt andra album ”The boy
who knew too much”, som släpptes i förra
veckan.

Claes Månsson gör monolog
n Skådespelaren
Claes Månsson stäl-
ler sig ensam på sce-
nen och sätter upp
sin första monolog.
”Utsikt mot paradi-
set” handlar om en
medelålders man
som efter att hela
livet levt med sin
mamma plötsligt bli-
vit ensam. Som pro-
ducent står skåde-
spelarens dotter Lisa
Månsson, vilket blir
deras första gemen-
samma produktion.
Erik Lindhé står för regin.

– Jag har länge velat göra en monolog. Nu
utsätter jag mig för något helt nytt och det känns
spännande och väldigt roligt, säger Claes Måns-
son i ett pressmeddelande.”Utsikt mot paradiset”
spelas på Playhouse Teater på Östermalm i
Stockholm från den 10 november.

I lördags var det urpre-
miär på Göteborgsope-
ran för osbybördiga
tonsättaren Daniel
Börtz och textförfatta-
ren Magnus Florins
opera ”Goya” , vilken
mycket riktigt handlar
om den spanske konst-
nären Francisco Goya
(1746-1828). 

Gunilla Broddrej i Expres-
sen och Magnus Haglund i
Göteborgsposten hyllar
föreställningen medan Carl-
Gunnar Åhlén i Svenska
Dagbladet tycker att upp-
sättningen visserligen är
storslagen - inte ofta har så
många av samtidens främsta
svenska sångare medverkat
i samma föreställning - men
ändå ytlig. Invändningen
handlar om att ”...de flesta i
denna freskartade opera
inte blir en person utan
tecknas som personnage...”.
Carl-Gunnar Åhlén tycker
att Börtz musik saknar ett
dramatiskt fokus och att
den istället verkar på
avstånd. Samtidigt skriver
Åhlén: ”Som en blomma

öppnar sig Daniel Börtz
musik, som bortsett från de
första tio minuterna aldrig
täcker sången utan stöder
och accentuerar den något
titelsjuka texten.” Då och då
djupnar emellertid porträt-
ten och ”...närJosefa påmin-
ner sig sina döda barn med
toner som anar en musas
närvaro får man själv ett
minne för livet.”

Det som i Svenska Dag-
bladet tolkas som ytlighet
beskrivs i Göteborgsposten
som en intressant paradox:

”Det som tycks vara ope-
rans verkliga motiv är näm-
ligen myllret av människor
i rörelse, de skeenden och
händelser som inte går att
frysa, överlagringarna som
gör varje enskilt ögonblick
till ett montage av olika
intryck, olika bilder”. Göte-
borgsposten menar även att
Goya är: ”...välgörande fri
från sentimentalitet, men
också från den sortens
chockestetik som exempel-
vis präglar bröderna Chap-
mans repliker på Goyas
krigsbilder”.  Till skillnad

från Svenska Dagbladet
saknar Göteborgsposten
inte något dramatiskt fokus.
Haglund finner istället att
det är det finkänsliga som
dominerar: ”Jag tycker om
det kammarmusikaliskt
lyriska i Goya och gillar
känslan av att man, i de
avgörande scenerna, tappar
fotfästet en smula”. 

”Text och musik gifter sig
och får ett barn”, konstate-
rar en förtjust Gunilla Brod-
rej i Expressen. Inte heller
hon har problem med
någon ytlighet utan konsta-
terar: ”Med betoningpå det
inre, det fantasifulla och
osorterade, för trots krono-
login är det snarare ett
drömspel än en biografi.”
Börtz musik finner Gunilla
Brodrej expressiv ”...men
han hushåller med de kraf-
tigaste effekterna och nöjer
sig ofta med kammarmusi-
kalisk sats, minimalistisk,
impressionistisk och oav-
brutet spännande. Aldrig
inställsamt, men heller ald-
rig fult”.

Mikael Ankarvik 

Daniel Börtz nya opera får fin kritik

Anders Larsson porträtterar Goya på i Daniel Börtz och Mag-
nus Florins opera Goya på Göteborgsoperan. Foto: MATS BÄCKAR

Lantbrukare från Äljalt i ny dokumentärfilm
Planer på en filmkar-
riär? Lyssna då till föl-
jande råd: Byt namn till
Bertil Nilsson.

Knappt någon kan ha mis-
sat att reportern Bertil Nils-
son i uppföljaren till succé-
dokumentären ”Plötsligt 
i Vinslöv” fått något av
en huvudroll. 

Från Äljalt, strax utanför
Röke, kommer så göinge-
bygdens nästa huvudrolls-
innehavare i en dokumen-
tärfilm. Lantbrukare Bertil
Nilsson åker i en ny doku-
mentär till Ullared.

Daniel Ingsten har gjort
filmen tillsammans med
Bertils barnbarn Jonas
Svensson.

– Inspirationen till att
göra dokumentärfilm fick
jag från ”Plötsligt i Vinslöv”,
berättar Daniel Ingsten. Jag
blev helt varm när jag såg
filmen och tyckte att den
var underbar. Enkla männi-
skor och ren vardagshumor.
Det behövs i dagens doku-
mentärfilmslandskap.

I filmen följer vi den före
detta mjölkbonen Bertil
Nilsson när han tar sig med
bil från sin gård i Äljalt och
kör till Ullared. Han träffar
varuhuset Gekås vd Boris
Lennerhov, han besöker
logdans och shoppar loss
inne i varuhuset.

– Vi tog upp mycket av
Lennerhovs tid, han åkte dit
under sin semester. Men det

måste ha varit mycket upp-
skattat från hans sida efter-
som han senare gav pro-
duktionsbolag i uppgift att
lämna sina ideér på en
dokumentärserie om varu-
huset. Men vi var först,
påpekar Daniel Ingsten som
för några veckor sedan var
klar med filmen. Nu ska
den säljas, förhoppningsvis
i varuhuset.

– Vi har tidigare sålt pro-
dukter till Gekås via vårt
företag och det var så vi fick
kontakt med varuhuset.

Valet av Bertil Nilsson
som huvudperson var lätt.

– Det var Jonas som kom
med den idén. Han sa att
han visste en rolig prick
som kunde vara med och
förgylla en dokumentär. Att
han sedan kom från Äljalt
som ligger i samma region
som Vinslöv gör att många
drar paralleler mellan fil-
merna. Men det är bara en
slump. Hade Bertil bott i
Stockholm så hade vi
använt oss av honom i alla
fall. Han är en skön person,
precis som karaktärerna i
”Plötsligt i Vinslöv”. Han är

lätta att ha att göra med och
glad. Det verkar som att
personer som kommer ifrån
de här trakterna är mindre
fördomsfulla än andra.

Varken Jonas Svensson
eller Daniel Ingsten har
någon bakgrund som
dokumentärfilmare och
projektet är deras första. De
har tagit hjälp under inspel-
ning av dokumentärfilmen,
bland annat av stu-
denter från Hög-
skolan i Kalmar
och produk-
t ionsbolaget
Vifab.

– Det har
varit en fan-
tastisk resa
för oss.
S t u n d t a l s
har det
dock varit
mycket svårt.
Vi har till
exempel inte
fått någon
hjälp alls  vad
gäller finansie-
ring av projektet.
Men överlag har
det varit ett

otroligt stimulerande
arbete.

Projektet har gett de båda
nyblivna dokumentär-
filmarna blodad tand och
tankarna kring nästa film är
redan igång.

– Vi planerar ytterligare
en film med Bertil i huvud-
rollen. Nästa gång bär det av
till Oslos på en kryssning. 

Mikael Dillenz

Bertil Nilsson, lantbrukare från
Äljalt, har huvudrollen i en ny
dokumentärfilm, en road-movie
där vi får följa med destina-
tion Ullared. Bakom filmen
står Jonas Svensson och 
Daniel Ingsten.

Foto: SPLITSPORTS

Claes Månsson.
Foto: JESSICA GOW/SCANPIX
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Johan Stenebo
Titel: Sanningen om Ikea
Förlag: Ica bokförlag

BOK. Närvi åker till Ikea vet
vi ungefär vad vi ska köpa.
Sedan kliver man in i varu-
huset, greppar strax den blå
kassen - internt på företa-
get kallad Ingvars påse –
och shoppingorgien kan
börja. Snart är kassen utbytt
mot en vagn, och ett par
timmar senare i kassan
betalar man för rader av
prylar, som man inte hade
en aning om att man vare
sig ville ha eller behövde.

Johan Stenebo arbetade
under tjugo år i Ikeas
innersta krets, tidvis i Ing-
var Kamprads omedelbara
närhet. I boken ”Sanningen
om Ikea” beskriver han i
detalj hur och varför vi blir
så duktiga konsumenter på
Ikea. Visst spelar pris och
design en stor roll, men
under årtionden har kun-
dernas beteende studerats
noga. Med oerhört subtila
metoder - inget har lämnats
åt slumpen - styrs besöka-
ren genom varuhuset.

Titeln associerar löftesrikt
till skandalösa avslöjanden.
Det är så boken lanserats.
Författaren har till och med
sagt sig frukta hämndaktio-
ner från sin forna arbetsgi-
vare, men det är snarast Ste-
nebos initierade skildringar
av den vanliga affärsverk-
samheten än de kontrover-
siella inslagen som är mest
intressanta. Det handlar om
allt från marknadsföring
och produktutveckling till
produktion och logistik.

Som företag är Ikea oer-
hört komplext och sinnrikt.
För att förstå företaget
måste man förstå Kamprad

menar Stenebo. Enligt
honom har Kamprad fort-
farande, drygt åttio år gam-
mal, full koll på minsta
detalj. Undantaget ska vara
just logistiken, men blixt-
snabbt kan han räkna ut
vad en rysk fura sågad på
plats och monterad i Polen
kommer att kosta i ett

svenskt varuhus. Hans
inflytande går inte att över-
skatta.

Stenebo kritiserar jour-
nalister för att okritiskt ha
köpt Ikeas bild av både före-
taget och grundaren. Han
menar att Bertil Torekulls
”Historien om Ikea” är ett
rent beställningsarbete och
att kända journalister, som
K-G Bergström och Lennart
Ekdal, låtit sig duperas av
Kamprad. Journalisterna
handplockas och hans tal
om sina egna brister, alko-
holismen och dyslexin, är
enligt Stenebo överdrifter,

ett av många sätt att väcka
sympati. Kamprad har ett
bottenlöst bekräftelsebehov
och är en mästare på att
manipulera såväl journalis-
ter som medarbetare.

Stenebo riktar tämligen
hård kritik mot delar av
företagets verksamhet,
exempelvis för att miljösats-
ningarna genomdrivits
högst motvilligt, att jäm-
ställdheten har varit
anmärkningsvärt eftersatt
och att man har en
inskränkt syn på utländska
medarbetare. Det påstås att
företaget varit nära konkurs

på grund av dåliga affärsbe-
slut, men mer än något
annat framstår det som en
väloljad och ohejdbarvinst-
maskin.

Kamprads nazism
avhandlas kortfattat, sym-
patier som han häpnads-
väckande nog hade efter
kriget, men inte kritiskt. Om
inte Kamprad hade hante-
rat situationen så skickligt
hade företaget varit tvunget
att distansera sig från grun-
daren, hävdar Stenebo.
Kamprads söner, kronprin-
sarna, framställs nästan som
klåpare. Utan Ingvar kom-

mer det att gå illa för Ikea,
spår författaren.

Av mysfarbrorn blir det
inte mycket kvar, men
Kamprad framställs samti-
digt som ett avvår tids stör-
sta genier och Stenebo kal-
lar honom ”utan varje tve-
kan den mest fantastiska
och inspirerande människa
jag haft förmånen att arbeta
med.” I slutändan säger den
här boken faktiskt mer om
Ikea än om IngvarKamprad.
Om du läser den kommer
ditt nästa Ikea-besök garan-
terat bli annorlunda, till och
med riktigt intressant.

Ola Wihlke

Av mysfarbrorn Ingvar Kamprad blir det inte mycket kvar i forne Ikea-medarbetaren Johan Stenebros bok ”Sanningen om Ikea”.                 Foto: EVA RUDERSTAM

Kamprad och Ikea inifrån

SIFFRAN

2
– så många
avsnitt fick

Mischa Bartons
tv-serie ”The
beautiful life”

innan den lades
ner i helgen

OM DU LÄSER DEN
KOMMER DITT NÄSTA
IKEA-BESÖK GARANTE-
RAT BLI ANNOR-
LUNDA...

Ola Wihlke

Lokalradiostation riskerar böter
n Lokalradiostationen Rockklassiker 106,7 i Stockholm
fälldes under måndagen av Granskningsnämnden för
radio och tv. Kanalen riskerar nu böter på 50 000 kro-
nor om länsrätten bifaller nämndens ansökan om böter
för kanalen. Under ett av stationens program ska ett
likörmärke vid upprepade tillfällen nämnts av program-
ledararna. Bland annat berättade de att de skulle dricka
eller drack likören.

Granskningsnämnden menar i sitt beslut att program-
met inte ägnade sig åt någon form av dryckesprovning
och menar att programmer gynnade likören på ett otill-
låtet sätt.

n Det fanns en tid då man fick vänta i en
evighet på att utländska storfilmer skulle
gå upp på svenska biografer. Närmare
bestämt på 1970-talet. 

Men nu finns samlad statistik på hur
väntetiden på storfilmer förändras. Sedan
1970-talet har väntan minskat från mer
än ett halvår till ett par dagar. I snitt har
väntetiden minskat med 187 dagar sedan
1974. 

Det framgår av boken ”Flyt! Förbätt-
ringar i Sverige sedan sjuttiotalet”, skriven

av 70-talisterna Theodor Paues och
Fabian Wallen.

1974 var Mel Brooks ”Det våras för
sheriffen” världens mest sedda film, och
det tog 228 dagar från premiären i USA
till premiären i Sverige. 

2007 tog det fyra dagar för storfilmen
”Pirates of the Caribbean – vid världens
ände” att gå upp på biograferna i Sverige.

Minskad väntan på storfilmer


