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I helgen kom beskedet att AC/DC:s 
Malcolm Young är död.

För ett band som verkar så 
oföränderligt har det ändå fun-
nits en hel del omvälvningar. De 
australiska rockarna startade 

1973 med den nu bortglömde 
sångaren Dave Evans, under 
senare halvan av 70-talet blev de 
legendariska med den mistlurs-
artade Bon Scott. Och när denne 
tragiskt gick bort 1980 fortsatte 
bandet med den ofantligt hesrös-
tade Brian Johnson.

Bredvid dessa sångare fanns 
alltid den energiske sologitarristen 
Angus Young i sin skoluniform. För 
den som har minsta koll på AC/DC 
är det dessa som är huvudperso-
nerna, den clownlike Angus och 
hans sångare för dagen. Men Angus 
Young själv har aldrig varit sen att 
korrigera bilden: han råkar bara 
vara sologitarrist i vad som alltid va-
rit hans storebror Malcolms band.

Bland inbitna  AC/DC-fantaster 
finns en liknande uppfattning. Det 
har alltid haft betydelse vem som 
spelar vad i AC/DC, för att inte tala 
om vem som sjunger. Men den vik-
tigaste faktorn har varit Malcolm 
Young och hans envetna sätt att 
mata gitarriff så att de låter oförän-
derliga utan att riktigt vara det.

Man kan kalla det en sorts 
utstuderad minimalism. AC/DC:s 
signum är bluesbaserad riffrock, 
där så få beståndsdelar som möj-
ligt bygger upp låtar som inte är 
mycket mer än skelett. Med korta, 
trubbiga gitarriff som upprepas, 
fast med små, små förändringar i 
anslag och ton. Dessa stod Malcolm 
Young för: en sorts igenkännings-
signaler för varje låt. När två år 
yngre Angus rusade runt med sina 
extravaganser stod Malcolm still i 
bakgrunden och koncentrerade sig 
på själva fundamentet.

Det var också Angus och Mal-
colm som skrev låtarna ihop, även 
på albumet ”Rock or bust” från 
2014, som gavs ut efter att Malcolm 
Young blivit tvungen att lämna 
bandet på grund av en demens-
sjukdom. Men varje låt byggde på 
idéer från Malcolm och AC/DC fort-
satte med hans 
välsignelse, även 
det var viktigt för 
Angus Young att 
påpeka. Fort-
sättningen nu är 
möjligen mer 
oklar, när 
Malcolm upp-
ges ha somnat 
in i stillhet, 64 
år gammal.
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Kommentar.

Nils Hansson
nils.hansson@dn.se
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Teater. Premiär för omdiskuterad föreställning

Skandalen som kom av sig

Amanj Aziz och Carlito i föreställ-
ningen “Performance lecture: 
Muslim ban” på Dramatens lilla 
scen. Foto: Ali Mian/Dramaten

”Performance lecture: 
Muslim ban”
Av America Vera-Zavala
Medverkande: Amanj Aziz, Carlito
Plats: Dramaten, Lilla scenen. Speltid: 1 
timme

○○Årets hetaste teaterdebatt har 
handlat om en föreställning som 
ingen av debattörerna har sett. Det 
är inte ovanligt och brukar gälla 
barnteater. Det aktuella fallet he-
ter ”Performance lecture: Muslim 
ban” och utspelar sig på Dramaten, 
premiär i lördags.

Jag gick dit i tron  att jag skulle få 
se muslimsk smygpropaganda – 
det är ju så America Vera-Zavalas 

pjäs med Amanj Aziz utmålats av 
bland andra Nalin Pekgul och Sofie 
Löwenmark på Expressens kultur-
sida. Aziz skulle enligt dessa debat-
törer vara en värsting till militant 
islamist som ursäktar IS illdåd och 
avfärdar all kritik av muslimska 
före trädare som islamofobi.

Därefter har Vera-Zavala  utförligt 
berättat om Aziz sociala arbete i 
Göte borg, uppskattat även av po-
liser, och förklarat att journalister, 
ledarskribenter och forskare har 
”byggt upp ett spöke utan att ens 
försöka se sammanhangen.”

För den som i likhet med mig sak-
nar kännedom om detta spöke åter-

står bara att följa Daniel Suhonens 
kloka råd – debattera gärna, men se 
pjäsen först.

Om Amanj Aziz är en extremist 
av det utmålade slaget kan jag bara 
konstatera att han måste vara en 
lysande skådespelare. Det är ju 
Bamse som står där. Han berättar 
om sitt liv, född kurd under brin-
nande krig. Långsamt växer bilden 
fram av en ung man som upptäcker 
hur vardagsrasismen fungerar i den 
demokrati han snart övergår till att 
kalla albakrati, det vill säga de vitas 
makt över de andra.

Hur ”vi” bestämmer vilka ”de” 
är och sätter ramarna för hur även 
muslimer måste se på sig själva. 
Med Azis egna ord: ”Islamofobi är 
problematiserandet av muslimsk 
identitet, i syfte att, avsiktligt el-
ler oavsiktligt, förhindra muslimsk 
subjektivitet.”

Knappast kontroversiellt, i grun-
den alldeles sant, möjligen på be-

kostnad av en eller annan nyans 
i det ganska schematiska framfö-
randet. Att vi tvingar på dem deras 
identitet är ett faktum. Men jag tror 
att han glömmer att samma blodiga 
och intoleranta förhållande ofta rå-
der mellan olika skolor av islam.

Vid sin sida har han  den underfun-
dige rapparen Carlito, en lekfull 
kontrast till resten av föreläsning-
en. För teater är det trots allt inte, 
hur mycket kvällen än förses med 
brasklappen ”Performance lec-
ture”.

Däremot ingenting annat än 
hjärtknipande att bevittna den av-
slutande barnvagnspantomimen 
med Aziz och Carlito som stolta 
pappor.

Skandalen på Dramaten som 
kom av sig, men kanske en samtals-
öppning.
Leif Zern
teater@dn.se

Debatten om America Vera-Zavalas ”Muslim 
ban” har förts utan att någon har sett pjäsen. 
Efter premiären konstaterar Leif Zern att det 
knappast är en kontroversiell uppsättning.

”När det kommer till kritan”
Av Niklas Rådström
Regi: Stefan Metz. Med: Andreas T Olsson. 
Scen: Målarsalen, Dramaten. Speltid: 1 tim 
20 min.

○○Uttrycket sägs ha sitt ursprung i 
gamla tiders krognotor, en tavla på 
väggen. ”När det kom till kritan” 
var det helt enkelt dags att betala. 
I Målarsalen syftar kritan på den 
vita konturen av en död kropp. Och 
kanske är det egentligen samma 
sak? Ingen undgår räkenskapens 
dag.

Detta ovedersägliga är också 
premissen för Niklas Rådströms ny-
skrivna monolog som nu sätts upp 
med Andreas T Olsson i den enda 
rollen. Han är rättsläkaren som inte 
kan acceptera döden, som undrar 
vad livet är värt när döden finns. 

Var befinner han sig ens? Mellan 
brottsplatsen, rymden och havets 
botten är det inte så långt, ska det 
visa sig.

Att Olsson har  kvaliteter som lö-
per från Gösta Ekman blev tydligt 
redan i den förkrossande succén 
”Sufflören”. I kväll bär han till och 
med Gunnar Papphammars grå 
rock, som för att kommentera sin 
koppling till denna tradition av me-
lankolisk slapstick. Det här är dock 
ingen särskilt humoristisk före-
ställning, även om det finns inslag 
av ren stand-up: ”Är det någon här 
från Härnösand? Du ska dö.”

Rådströms text rör sig till stor 
del på ett plan av ett slags mänsk-
liga urscener, med måne och sol, 
liv och död och någon som ham-
nar i valfiskens buk. Det är vack-

ert, men också distanserat och jag 
saknar en konkret personlighet att 
hänga upp de existentiella bryde-
rierna på. Det här liknar stundtals 
någon som druckit för mycket på en 
fest och upptäckt sin litenhet under 
stjärnhimlen.

Föreställningens riktigt  drabban-
de element ligger i Benny Grüns 
utsökta ljusdesign, där han använ-
der mörkret på ett sätt man sällan 
ser på teatern. Den ensamma skå-
despelarens lek med en ljuskägla 
tunn som en knivsudd mitt i det 
svarta för tankarna till Beckett, och 
hans bild av det korta livets tom-
het: ”Kvinnan föder gränsle över 
en grav, dagen glänser till ett ögon-
blick, och sen är det natt igen”.
Kristina Lindquist
teater@dn.se

Teater. Nyskrivet av Niklas Rådström

Vacker men distanserad monolog om dödens kritstreck

Andreas T Olsson. Foto: Sören Vilks

Scen


