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Många har skrivit 
om ålderdomen. 
Kanske de flesta 
då är omkring 
60. På väg till att 
bli åldersrik, som 
Barbro Wester-
holm säger. Inte 
riktig där ännu – 
men på väg...

Lärdomshistorikern Sven Eric 
Liedman har skrivit en samling 
uppsatser, essäer med formens 
kast och bångstyrighet, parerad 
med ögonblicksbilder, reflexio-
ner och intryck som dyker upp i 
minne och dröm som stjärnor i 
nattens mörker.

När Sven Eric Liedman skri-
ver är han en bit över 80 – en van 
pensionär. Boken bygger på re-
flexioner över levnadsrelaterade 
minnen.

Liedman hinner med många 
teman: Det långa livet, minnet, 
samtalets glädje, att vara far-
far, döden, bildning, lyckan och 
glädjen över att finns, mörker. 
Pensionärsängslan och Gubbe 
med käpp, finns också här. Inal-
les 33 reflektioner. 

Författaren växte i prästgården 
i Vittskövde, granne med kyrko-
gården.  Detta ger tankar, reflex-
ioner och minnen till att söka ett 
balanserat liv – som är livets sto-
ra utmaning och lycka, enligt den 
kloke författaren.

Tanken på det ofrånkomliga 
slutet finns där - poetisk uttryckt 
i bokens titel I november, den tid 
då året närmar sig dess slut. 

Pensionärsängslan och 
gubbar med käpp
BOK
I november – om åldrandet
Sven Eric Liedman
Albert Bonniers förlag

NISSE NORÉN 

Kvar från fjolårets 
boktopplistor lig-
ger Lea Ypis Free. 
Coming of Age at 
the End of History, 
som originaltiteln 
lyder. Det är själv-
klar läsning både 
för oss som varit med om och för 
dem som vill lära sig om det un-
derliga halvsekel i historien som 
kallas kalla kriget, dess slut med 
kommunismens undergång och 
övergången till en nog så kompli-
cerad frihet. 

 Med en elvaårings perspektiv 
skildrar författaren sin barndom 
I det slutna Albanien och sin ton-
årstid under övergångssåren till 
det nya lik lockande som farliga. 
Författaren som idag. drygt 40 år 
gammal, gör karriär som profes-
sor i politisk filosofi vid det brit-
tiska toppuniversitetet LSE be-
rättar en närmast otrolig livshis-
toria i en nästan lika obegriplig 
historisk övergångstid. 

Som barn lever hon i en trots 
allt skyddad tillvaro i Albaniens 
slutna stalinistiska kommunist-
partistat, där hon lär sig att fien-
den finns överallt i omvärlden, 
både det kapitalistiska väst och 
det förment socialistiska såväl 
Sovjet som Kina. Det tar sin tid 
innan hon upptäcker att hennes 
familj tillhör den gamla aristo-
kratiska överklassen från kunga-
riket Albanien med konversa-
tioner på franska och ett kod-
språk för att skydda dottern från 
regimens ohyggligheter.  Det är 

ett samhälle där kolapapper och 
coca-colaburkar är troféer. Att 
ta del av innehållet är ingenting 
att ens tänka på. Men den gamla 
överklassen har nog ändå vissa 
privilegier. Fadern riktar tv-mas-
ten, synbarligen utan repressa-
lier, mot Jugoslavien varifrån han 
följer den internationella bas-
ketbollen medan modern insu-
per Dynasty, inte för handlingens 
skull men möblemanget.   

Men också friheten, när den 
kommer på 1990-talet, har sitt 
mått av surrealism med civil-
samhälleskonstruktioner, transi-
tionsekonomikonsulter och mor-
monmissionärer, först förväxlade 
med marinsoldater. Det gam-
la samhällets förbud mot utresa 
övergår omärkt i den nya tidens 
hinder för inresa.  Stalintidens 
krav på rätt biografi ersätts av ett 
lika obevekligt krav på rätt CV i 
konkurrenssamhället. Den soci-
aldemokratiskt lagde fadern blir 
motvillig strukturreformrationa-
liserare medan den nu nyliberala 
modern engagerar sig i det nya 
oppositionspartiet och avkrävs 
feministiska redogörelser av gäs-
tande franska kvinnliga vände-
legationer. Snart nog drabbas 
också det nya samhället av upp-
lösning, mänsklig förnedring och 
våldskatastrof. 

Allt berättas med analytisk 
skärpa, inkännande allvar och en 
ofta ironisk humor, aldrig raljant 
utan hela tiden präglad av stark 
mänsklig respekt och medkäns-
la. Författarens akademiska upp-
satser i politisk filosofi är säkert 
övertygande de också. Men jag 
tvivlar på att hon där ger oss lika 
viktiga slutsatser och lärdomar 
om vår tid och dess politiska ide-
al som i den här litterära pärlan.

Att bli vuxen  
vid historiens slut
BOK
Fri: En uppväxt  
vid historiens slut.  
Lea Ypi (Översättning Amanda 
Svensson)Albert Bonniers förlag 

ANDERS MELLBOURN
vändigtvis är religion. Men mu-
sik har samma oändliga möjlig-
heter som någon – eller jag –  kan 
tro att andligheten har – en slags 
oändlig kärlek, kanske?

Du verkar ha ett dubbelt förhål-
lande till kyrkan – du pratar ofta 
om din tacksamhet för musiken, 
men är också kritisk mot vissa 
saker?

– Det är kopplat till den här 
önskan efter det extatiska, som 
många unga människor törstar 
efter.

Jag har ingen konkret minne 
av andliga övergrepp. Men jag har 
varit med om att spela på ställen 
där det blivit någon ”frälst käns-
la” i rummet, som jag inte kan stå 
för. Det kopplas då till att äga en 
viss sanning, vilket jag tycker blir 
problematiskt.

Att växa upp i kyrkan kan ock-
så ge en komplicerad relation 
till alkohol och sex. Samtidigt är 
kyrkan fortfarande en plats som 
känns som hemma, där jag är 
trygg. Så det är dubbelt.

Du har tidigare sagt att du inte 
har någon gudstro. Ser du på det 
på något annat vis idag?

Jag har varit med 
om att spela på 
ställen där det 
blivit någon ”frälst 
känsla” i rummet, 
som jag inte kan stå 
för.

Loney dear,  
Emil Svanängen,  
i sitt esse.

– Nej. Men jag är nog ännu mer 
mottaglig för att jag inte vet nå-
got. Det ska inte tolkas som att jag 
tror, men jag har inte längre nå-
gon lust att avfärda annat än så-
dant som är riktigt dumt. Jag har 
fått en större förståelse för andra 
som inte tycker som jag.

DET SENASTE året har Emil inte 
skrivit någon musik alls. Istället 
har han tragglat 300 år gamla no-
ter av verket Goldbergvariatio-
nerna av Johann Sebastian Bach. 
–  Det är nog en del av att kliva 
ned från idén om att man är nå-
got. Folk har ju suttit och övat på 
det här i 200 år! Det har gjort nå-
got med mitt eget spelande – jag 
ser nya saker. Det öppnar upp 
tanken.

Att producerandet går på spar-
låga stressar honom inte längre.

– Man måste så klart göra bra 
saker i från sig, för att det skapar 
möjligheter att få vara med om 
fantastiska saker och träffa intres-
santa människor. Jag har en hung-
er efter framgång av det skälet – 
för att få lära mig saker, för att få 
vara med. Men jag har nog kom-
mit lite längre i att inte tycka att jag 
själv är särskilt viktig.
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