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Benny bjuder på sin låtskatt

cd-tipset

Musikglädje. Nu har Benny

Anderssons Orkester samlat
alla sina låtar i en jättebox.

Folkkär orkester. Benny Anderssons

Orkester, BAO, bildades 2001 av ett gäng
musikvänner med Benny Andersson i spetsen.
Bland de välkända medlemmarna märks Helen
Sjöholm, Tommy Körberg och Orsa Spelmän
med Kalle Moraeus. BAO in box innehåller
alla deras inspelningar inklusive det nya album
som kom till jul. Totalt bjuds det på 87 spår
och fem timmar musik. Plus låttexter, bilder,
historik och biografier samt en dubbel-dvd
med TV-framträdanden och konsert.
Flera av låtarna har blivit stora succéer.
Vem glömmer väl Vår sista dans eller Du är
min man som låg på listorna i åratal. En
del av hemligheten med deras popularitet är säkert, förutom alla personligheter
i bandet, deras blandning av genrer som
blir till någonting unikt: spelmansmusik, gammeldans, schlager, dansbandsmusik …
Titel: BAO in box.
Pris: 399 kronor.
Köpställe: www.cdon.se.

Skrev om pigors hårda liv

☛ Banbrytande bok. Nästa år är det 100

Boktipset

Ester Blenda Nordström ville själv uppleva det hon skrev om. Därför arbetade
hon bland annat som piga.
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år sedan En piga bland pigor kom ut, en på
sin tid mycket uppmärksammad reportagebok som nu för första gången finns i nyutgåva. Den skrevs av den orädda 23-åriga
journalisten Ester Blenda Nordström som
kallats världens första wallraffare.
Det var under semestern från reporterjobbet på Svenska Dagbladet hon tog anställning som piga på en bondgård i Sörmland.
Efter en månad kunde hon i en serie reportage berätta om pigors hårda arbetsvillkor,
senare sammanställda i denna fängslande
bok. Den blev en bestseller som såldes i stora
upplagor och även filmades.
Ester Blenda Nordström slog sig inte till
ro efter framgången utan fortsatte med sina
självupplevda reportage. Hon var nomadlärare hos samer, uppträdde på cirkus, liftade
genom USA, red på mula längs inkastigar
och bodde två år på Kamtjatka i Sovjetunionen. Hon slutade skriva vid 45
års ålder efter en hjärnblödning
och dog 1948.
Titel: En piga bland pigor.
Ester Blenda Nordström, Bakhåll.
Pris: 150 kronor.
Köpställe: www.bokus.com.

Boktipset

Czeslaw Waluszewski överlevde helvetet i
Auschwitz och lyckades komma till Sverige.
Han bosatte sig i Sundsvall, gifte sig och fick
jobb men Säpo misstrodde honom i 25 år.

Misstrodd av Säpo under 25 år

☛ I slutet av andra världskriget greps
Czeslaw Waluszewski av Gestapo i staden Lwów. Efter tortyr skickades han till
Auschwitz, misstänkt för samröre med
motståndsrörelsen. Han överlevde helvetet
och kom till ett läger i Hälsingland. Han

blev väl omhändertagen men tvingades
inse att hans historia inte sågs med blida
ögon av alla. Då Ljusnan ville återge hans
öde publicerades bara en artikel innan
serien stoppades av chefredaktören som
fått kalla fötter.
Czeslaw mötte prästdottern som han
gifte sig med och de flyttade till Sundsvall
för ett jobb på SCA. Då hade redan Säpo
intresserat sig för den polske flyktingen
som ständigt uppvaktades av agenter från
Sovjet. Czeslaw gjorde allt för att få leva
ett anständigt liv men Säpo såg honom
som en potentiell spion under 25 år.
Daniel Waluszewski har sökt i arkiven
och skrivit en fängslande historia om sin
farfar som led av traumatiska upplevelser och samtidigt utsattes av en rättsstats
misstroende.
Titel: Med
en blick över
axeln.
Daniel
Waluszewski,
Walab förlag.
Pris:
159 kronor.
Köpställe:
walab.se

Nils Poppe i dubbel upplaga

☛ För 60 år sedan spelades Dumbom

in, Nils Poppes femte film i serien om
perfektionisten Fabian Bom. Poppe står
för det mesta – han är såväl manusförfattare som regissör och skådespelare.
Han spelar dubbelrollen som Fabian
Bom och Dumbom, tvillingar med mycket
olika personlighet. Medan Fabian är ett skolljus som gör en snabb karriär råkar Dumbom
oftast illa ut. Fabian blir borgmästare och styr
diktatoriskt sin stad, omdöpt till Bomsta, som
han omvandlar till ett högeffektivt välfärdssamhälle där nöjen är förbjudna. Tvillingbrodern har för sin del just blivit uppsagd som
clown vid en cirkus. Bröderna möts igen efter
många år och det visar sig att båda är kära i
barndomskamraten Camilla (Inga Landgré).
I övriga roller ser vi Hjördis Petterson,
Dagmar Ebbesen och Torsten Lilliecrona.
Bibi Andersson debuterar här som cirkusartisten Elvira.
Kritiken efter premiären var blandad men
tidningen AT var ändå i huvudsak positiv:
”Filmen lever på borgmästaren Bom. I hans
arbetsrum når Poppes skämtlynne oanade
höjder och under tokerierna ligger hela tiden
en vass samhällskritisk
udd, som ger resning
åt hela filmen.”
Titel: Dumbom.
Pris: 99 kronor.
Köpställe:
www.disc
shop.se.

dvd-tipset

Nils Poppe spelar mot sig själv
i denna komedi
från 1953.

utställning
Foto Vladimira Tabáková
& Matilda Thulin/
Malmö museer.

Älskade leksaker från förr

☛ Dockor och nallar. Runt 6 000

leksaker från 1850 och framåt finns i
Malmö museers samlingar. Nu har 500
av dem plockats fram för att visas i den
aktuella utställningen Livet är en lek. I
montrarna ryms det mesta från handmålade porslinsdockor och postbilar i plåt
till sönderkramade nallar. Gemensamt
för alla föremålen är att de är älskade
leksaker och en del av dem minns vi
kanske från vår egen barndom. Utställningen ställer också frågor: Hur har man
genom tiderna sett på lek och leksaker?
Och varför är flickors leksaker en dröm
i rosa medan pojkars uppmuntrar till
fart och tävling?
Utställning:
Livet är en lek.
Plats: Malmö museer.
Tid: Pågår t o m den
6 januari 2014.
Öppet alla dagar
kl 10–17.
Gå in på:
www.malmo.se.
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