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Hollywoods  
fel att Saab 
gick i putten
Många Säger att det är GM:s fel. 
Eller kinesernas. Andra att det var 
de udda tekniklösningarnas fel. Och 
regeringens. Själv tror jag det är Hol-
lywoods fel att Saab gick i putten.

Det är bara att inse, valet av bil är 
mest en fråga om image. Ingen nor-
mal människa kan bedöma kvaliteten 
på alla de komponenter och den tek-
nik som finns i en modern bil. En del 
låtsas att de kan – i synnerhet motor-
journalister. Andra går på testfakta. 
Men hur vägs resultatet av älgtester 
mot pris, komfort och service? Han-
den på hjärtat: bilmärken väljs efter 
plånboken plus en massa helt ogrun-
dade känslor.

Och när det kommer till känslor är 
som bekant Hollywood bäst. Valet av 
bil kan vara nog så avgörande för fil-
men. Visst är det svårt att tänka sig nå-
got annat än en Fiat 500 Giardiniera 
i Ettore Scolas Vi som älskade varann så 
mycket? Men medan den amerikanska 
filmindistrin inte tvekade ett ögon-
blick inför att förvandla Volkswagen 
från en Hitlerbil till en hippiebil med 
filmer som Gasen i botten, Herbie! 1968 
har den konsekvent förpassat dess 
svenska kusin till mindre smickrande 
bi(l)roller.

Saab Har titt SoM tätt fått agera 
transportmedel för suspekta personer. 
Särskilt under GM:s styre kördes mär-
ket påfallande ofta av psykologer, lä-
kare och universitetslärare. Vi minns 
kanske hur Richard Gere i rollen som 
psykologen Dr Isaac Barr rattade en 
silverfärgad Saab 900 Cabriolet i Final 
analysis 1992? Eller hur läkaren Mag-
gie Rice (Meg Ryan) styrde en 900 
Classic i City of angels 1998? Visst fick 
cabrioletversionen vara en statusmar-
kör för modeformgivaren – spelad 
av Reese Witherspoon – i Sweet home 
Alabama 2002. Men filmens sensmoral 
var ju motsatsen till importerad flärd.

Till minnesvärda Saabägare hör 
också den misslyckade författaren 
Miles i Sideways 2004. Till och med 
hänsynslösa terrorister kör Saab om 
vi ska tro Hollywood, som Farik i te-
veserien Sleeper cell 1995. Vad värre är: 
Saabförarna har påfallande ofta psy-
kiska störningar, till exempel fadern 
spelad av Kiefer Sutherland i Woman 
Wanted 1999, Jack Nicholson som neu-
rotisk författare i As good as it gets 1997, 
samt psykpatienten Michael Hunter 
i The unsaid 2001. Ställ detta mot det 
sympatiska intryck som ges av bilmär-
ket Volvo när det med kommissarie 
Barnaby i förarsätet tryggt glider fram 
mellan kullarna i Morden i Midsomer.

närHeten till trollywood verkar 
inte heller ha hjälpt Saab. För vad kan 
man säga när märkets största svenska 
insatser skett i filmer som Åsa-Nisse 
på Mallorca 1962, Gröna gubbar från Y. R 
1986 och Kurt Olsson – filmen om mitt liv 
som mej själv 1990?

  lördag: kultur � Kulturchef:�Gabriel�Byström�031-62�46�40���
� Biträdande�kulturchef:�Daniel�Levin�031-62�42�02�•�E-post:�kultur@gp.se

Jeff werner
Professor�i�konsthistoria.�����kultur@gp.se

K R Ö N I K a N
Dahl skriver  
ruggigt effektivt
arne dahl�drar�igång�ett�nytt�
poliskollektivdeckarprojekt�
med�Viskleken:�fyra�roma-
ner�skall�det�bli�om�Opcop,�
en�ny�och�hemlig�operativ�
enhet�inom�Europol,�ett�
slags�EU:s�svar�på�FBI.�

”Som�helhet�betraktad�
känns�Viskleken,�som�ham-

nar�i�konspirationsteorithrillerfacket,�
som�en�introduktion�till�Opcop�och�
deras�verksamhet.�Med�fjorton�hu-

vudpersoner�att�aktivera�blir�
flera�av�porträtten�inte�mer�
än�skisser,�men�detta�är�en�
roman�som�man�läser�ut�i�ett�
nafs.�Dahl�skriver�ruggigt�ef-
fektivt”,�skrev�Mats Johnson�
i�sin�recension.

Nu�finns�boken�även�som�
pocket.

Debutant med 
driv och kraft

I�Jonas�Joelsons�debutbok�skildras�en�ytlig�
och�tom�värld.�JoHan werkMäSter anar 
en litterär begåVning.

Bild: KallE aSSBRING

 debutant. Upplägget�i�Jonas�Joelsons�roman�Tabula�Rasa�Hotels�är�sug-
gestivt�och�lockar�till�uppmärksam�läsning,�skriver�Johan�Werkmäster�som�
tycker�att�boken�är�berättartekniskt�väl�genomtänkt�men�inget�lättköpt�trick.

tjejer trygga i sig själva –  o

Mickan och linn klarar sig bra utan en 
massa kompisar. Stina nylén har läst 
två böcker om två lågstadieflickor.

Två skimrande kapitelböcker kommer från 
Emma Adbåge respektive Maja Hjertzell. 
Båda skildrar livet för en flicka på lågsta-
diet, huvudpersonerna är endabarn och har 
älskade husdjur. Ytterligare en gemensam 
nämnare är att flickorna klarar sig fint på 
egen hand utan en massa kompisar.

Adbåges bok Jag är jag har inte någon egent-
lig handling i form av en klassisk intrig utan 
fungerar mer som en rad insiktsfulla, inner-
ligt beskrivna nedslag i snart åttaåriga Mick-
ans liv och vardag. Mickan är full av själv-
reflektion och helt klar över vad hon mår bra 

bok
eMMa adbåge 
Jag är jag
Rabén�&�Sjögren�

MaJa HJertzell
i love you Viktoria andersson 
Rabén�&�Sjögren
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inSiktSfullt.�
Ur�Jag�är�jag�av�
Emma�Adbåge.

Det ska genast sägas: den här 
berättelsen intresserar mig 
inte nämnvärt, inte inled-
ningsvis. Däremot är det in-
tressant hur den berättas; den 
växer efterhand.

Jonas Joelsons debutbok 
Tabula Rasa Hotels är en sam-
tidsroman som utspelas i 
kvasi intellektuella, mondäna 
miljöer där ”porrskadade” ny-
rika 80-talister vareviga kväll 
spenderar smärre förmögen-
heter i jakten på sprit, droger, 
kickar och sex. Det är en ytlig 
och tom värld som skildras, 
men ack så lockande för tön-
tarna som inte blir insläppta av 
dörrvakterna. De blir kvar ute 
i kylan, fån bligande in genom 
krogfönstret, suktandes efter 
ett liv de aldrig får leva.

Möjligtvis finns det stunder 
då huvudpersonen – den unge, 
framgångsrike, genialiske re-
klamaren David Skoglund 
– hade velat byta plats med 
töntarna. Men antagligen inte. 
Han är alltför självupptagen 
och självdestruktiv, alltför be-
rusad av framgång, både vad 

gäller jobbet och förmågan att 
få heta Östermalmsbrudar till 
sängs för att alls reflektera över 
ett annat liv. Åtminstone fram 
till den spektakulära kraschen.

berättelSen rör Sig VäxelViS 
 mellan ett ”före” (i imperfekt) 
och ett ”efter” (i presens) mot 
ett centrum som långsamt när-
mar sig. Upplägget är sugges-
tivt och lockar till uppmärk-
sam läsning. Det är berättar-
tekniskt väl genomtänkt men 
inget lättköpt trick. Joelsons 
prosa besitter ett driv och en 
kraft som snarare bottnar i 
genuin litterär begåvning än 
i färdigheter han lärt sig som 
copywriter.

”Det finns en svart ström 
som flyter just under ytan”, 
säger isländskan Karen, un-
derskön marknadschef för det 
mystiska företaget Tabula Rasa 
Hotels.

oM JonaS JoelSon i sin nästa 
roman koncentrerar sig mer 
på den svarta strömmen och 
mindre på ytan tror jag att han 
som författare kan nå om inte 
oanade så dock anade höjder.

Johan Werkmäster

bok
JonaS JoelSon
tabula rasa Hotels
Forum

  >> läs i morgon!

Putin på valmöte
I�morgon�avgörs�det�ryska�president-
valet.�Författaren�Svetlana aleksievitj 
skriver�om�ett�valmöte�på�Luzjnikista-
dion�med�Vladimir�Putin.�”Ur�stadions�
mäktiga�högtalare�ljöd�sånger�från�
kriget”,�skriver�Aleksievitj.


