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Tidning
för Brynäs
VI PÅ BRYNÄS vill vara läsarnas
tidning och en mötesplats för alla
på Brynäs och ska berätta om dem
som bor och verkar på Brynäs, om
vad som händer i föreningar, på arbetsplatser, i bostadsområden och
om fritiden, kulturen och idrotten på
Brynäs.
VI PÅ BRYNÄS ska ge plats för debatter och insändare. Det är viktigt
för att demokratin ska fungera att så
många som möjligt säger sin mening,
att man förstår hur andra tänker och
att det finns plats för samtal.

Då flyttar livet härifrån
Byn är en ursprunglig form av samhälle. Många människor på Brynäs
har bott i en by, eller har föräldrar
eller farföräldrar som gjort det.
Ibland sitter en grupp somaliska
män på ett par bänkar utanför
Stadshuset och pratar. Jag kan inte
veta, men jag gissar att de pratar
om grannar, vardagen, världen och
livet som de brukade göra i sitt
hemland och som görs i oräkneliga
byar i världen. De har sin by med
sig.

VI PÅ BRYNÄS ska försöka fånga
livet på Brynäs. Det innebär att tidningen ska skriva om både problem
och lösningar – och att människor
får komma till tals i många olika sammanhang, inte enbart som brottslingar, drabbade eller som offer. Vi
ska leta efter goda exempel och bra
lösningar.
Som mötesplats ska VI PÅ BRYNÄS
ha en öppen attityd och innehållet
ska så långt som möjligt utformas
tillsammans med Brynäsborna. Läsarnas idéer, förslag, texter och bilder
bör vara tidningens grund och läsarna – yngre och äldre - är välkomna
att delta i tidningsarbetet.
VI PÅ BRYNÄS är ideell tidning av
och för Brynäsbor, politiskt och religiöst obunden. Tidningen står för
demokrati, yttrandefrihet och social
och kulturell mångfald, samt god
journalistik. Vi kommer ut med stöd
av Gävle kommun.
Hör av dig du som har idéer och
synpunkter och du som vill skriva,
teckna eller fotografera för VI PÅ
BRYNÄS .
Detta nummer av VI PÅ BRYNÄS är
presslagt 12/12 och utdelat 26/12.
Redaktionsansvarig:
Niels Hebert (070-631 36 25)
niels.hebert@telia.com.
Tidningen är formgiven av
Martin Sumenkovic
martin.sumenkovic@gmail.com
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Barnen lekte intensivt tillsammans, åkte
skridskor och kälke, spelade fotboll och
fiskade. De fick förstås hjälpa till hemma på ett annat sätt än idag. Det fanns
också ohyra, arbetslöshet och alkoholism.
Många for illa. En del män spelade bort
lönen på kort bland Herrgårdshagens
buskar. Andra ägnade sig åt fiske och båtar på fritiden.

Fullt upp
I dag umgås människor inte som förr.
Man hälsar på grannen, men kanske inte
så mycket mer. Man har fullt upp. Det
finns just inga byar kvar på Brynäs.
Kan vi hoppas på Facebook? Via Facebook bygger främst unga människor upp
en virtuell by, en gemenskap som snabbt
kollas av och ständigt erbjuder nya kontakter.
Denna elektroniska by kan ge identitet.
Det är svårare att skaffa sig en sådan i en
stadsdel med ofta folktomma gator och
få naturliga mötesplatser. Människor behöver, oberoende av tid och rum, det den
gamla byn erbjöd: en plats bland människor som vet vem man är.

Spöken på Brynäs?

Är Facebook lösningen?
Byn är också en symbol för gemenskap
och sammanhang. I byn vet andra vem
man är.

Samtidigt tycks den nya byn både främmande och skrämmande: Håller vi på att
bli virtuella människor, spöken i cyberspace? Håller livet på att flytta från oss och
från Brynäs?
Vad tycker du? Skriv till redaktionen och
berätta. Så publicerar vi ditt bidrag om du
vill.
Niels Hebert

Tung historia
På Brynäs bor 8 000 människor och en
stadsdel med en historia av tungt arbete i
industrier, på varv och i hemmen. Gamla
Brynäsbor har berättat om ett brokigare
Brynäsliv: kvinnorna satt på farstubroarna med sitt kaffe, man lånade saker av
varandra, tvättade, högg ved och hämtade
vatten när andra gjorde det. Brynäsborna
ställde upp för varandra, även på ett djupare plan.
”Det var något visst med människor då,
att de kunde tala med varandra om sina
problem. De blev beroende av varandra,
de hjälptes åt”, sa en kvinna som intervjuades i boken ”Brynäs, en stadsetnolgisk
studie” från 1982, som finns på biblioteket.

Vill du medarbeta
i Vi på Brynäs?
Vi söker skribenter, fotografer och andra
som vill vara med att göra tidningen.
Vi behöver nyheter, reportage och
krönikor. Vi behöver också foton och
teckningar.
Arbetet är ideellt och sker under trevliga
och demokratiska former.
Anmälan och frågor:
Niels Hebert på tfn 18 85 05 eller
e-post: niels.hebert@telia.com

Maskinistgården ska rivas
för bostäder i fyra våningar
Tidigare planer på att riva den rätt
förfallna Maskinistgården i hörnet
Jarlavägen–Tallgatan på Brynäs
och bygga ett trygghetsboende för
personer som fyllt 70 år har lagts
åt sidan. I stället kan här bli vanliga
lägenheter.
Huset ska fortfarande rivas, och det kan
ske i slutet av året, men i stället funderar
fastighetsägaren Gavlegårdarna på att
bygga ett vanligt bostadshus på tomten.
Det kan bli ett fyravåningshus med ett
30-tal lägenheter, färre om man bygger
större lägenheter.
Orsaken till att Gavlegårdana ger upp
planerna på ett trygghetsboende är att det
är vårt att få ekonomi i projektet, trots att
det finns statligt stöd för trygghetsboenden.
– Det beror på att det trots allt är ett
ganska litet projekt. Vi får inga skalfördelar med så pass få lägenheter, säger Bo
Bäckström på Gavlegårdarna.
Närmast till hands ligger alltså vanliga
lägenheter.
– Tomten är avsatt för bostadsändamål

och vi vänder och vrider på frågan. Det
är ett bra läge och det vore trevligt om vi
kunde bygga bostäder där.
Kan huset få en viss andel stora lägenheter?
– Vi är helt på det klara med att det finns
att det finns många små lägenheter på
Brynäs och en efterfrågan på större.

Bo Bäckström vill inte säga när Gavlegårdarna är färdiga att ta ställning i frågan
om vad som ska komma i stället för Maskinistgården.
Men trygghetsboende blir det inte?
– Nej, inte just nu.

Ännu en sommar utan kiosk
Gräset växer där det skulle ha stått
en ny kiosk i Stenebergsparken i
hörnet Brynäsgatan–Första Tvärgatan. Våren 2009 förhandlade flera
personer med Gävle kommuns tekniska kontor om att få bygga kiosken. Intresset var stort och kommunen räknade med att kiosken skulle
vara färdig i god tid före sommaren
2010.
Karman Ghaderi i Fagersta fick avtalet med kommunen, som också innebär
byggrätt till ett inglasat café på 50 kvadratmeter och rätt att hyra tegelbyggnaden intill som kommunen äger.
Men tiden gick och inget hände.
– Vi vill inte stressa fram något, sa Karman Ghaderi till Vi på Brynäs i maj 2010,
vi siktar på augusti.
Nu har snart har ytterligare ett år gått.

– Vi har hamnat i ett Moment 22, säger
Karman Ghaderi i dag.
Han och hans fru Birgitta driver en grill
i Fagesrsta. Enligt Karman Ghaderi har
grillen gått bättre än de hade hoppats. Så
tiden har inte räckt till.
– Vi har annonserat under lång tid för

att hitta någon som vill bli delägare
i Stenebergskiosken, men utan resultat.
Karman Ghaderi vill inte säga om
han vill ge upp satsningen i Gävle,
men konstaterar att det blir dyrt
att bygga kiosk och café. Det kan
kosta en miljon kronor, och pengar
behövs också i Fagersta.
– Jag är förstås väldigt ledsen över
att det blivit så här, det vill jag att
alla ska veta, säger Karman Ghaderi.
Claes-Göran Bergkvist på tekniska kontoret vet att kommunen haft
flera kontakter med Karman Ghaderi.
- Men vi har fått olika besked. Nu ska
vi ta kontakt med honom igen och begära
att avtalet oss emellan hävs.
Till nästa sommar, kanske...
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Spårvagnsdrömmarna utan spår
Fler sponsorer kan bli lösningen
nyvalde ordföranden
Gävle Spårvägssällskap, Thomas Dahl.
Han har svårt att
förstå varför Gävle
inte kan, när Malmköping med 3 000
invånare kan ha en
museispårväg.
En
spårvagnslinje lockar
turister till Gävle
och kan vara ett stöd
för att utveckla Gasklockorna,
menar
han.
Spårvägssällskapet
har undersökt andra
tänkbara sponsorer
vid sidan av kommnen.
– Vi har fått klartecken från två stora
företag. Men för säkerhets skull vill de
att kommunen också
går in, säger Daniel
Ersson, som är sekreterare och också ny i
styrelsen.
– Vi anser att komDaniel Ersson, Sören Eriksson och Thomas Dahl vid spåret munen borde tänka i
som tar slut.
ett längre och bredare
perspektiv. Det här tar
tid och måste få göra det, säger Thomas
Vi står nära Steneborgskanalen på
Dahl.
Brynäs vid spåret som för några
år sedan tycktes leda till att drömNej från Trafikverket
men om en spårvagnstrafik från
Järnvägsmuseet till Gasklockorna
Lennart Emretsson vid kommunens
kunde bli verklig.
tekniska kontor bekräftar att man vände
sig till Trafikverket när frågan om spåren
Men spåret är avklippt. Kanske återstår kom upp efter saneringen. Han säger att
bara skrot.
han först uppfattade att verkets lokala föFå har väl kunnat undgå att Gävle kom- reträdare var positiva, men att det sedan
mun inte lagt tillbaka spåret efter den kom ett nej från högre ort i verket.
stora miljösaneringen av kanalen.
– Att Trafikverket sa nej är självklart efSäkert undrar många över varför kom- tersom deras sista kund på spåret är Kapmunen inte frågade Gävles Spårvägs- pas fabrik vid Atlasgatan, säger Thomas
sällskap om man var intresserade av att Lange, den ende ledamot som är kvar från
få tillbaka spåret som ledde till en tänkt den gamla styrelsen.
slutstation med vändplats på Gävle Varvs
– Spåret låg på kommunens mark och
område. Men man frågade Trafikverket… kommunen tog bort spåret när marken saVad gör ni nu?
nerades. Kommunen har frågat Trafikver– Vi hoppas på svar från kommunen ket, men inte frågat oss fast man visste att
på namninsamlingen vi lämnat in, säger vi arbetade för att köra spårvagn där.
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Han har känt hur kommunens intresse
svalnat med tiden:
– Vi resonerade med Gävle kommun om
att ha ett hus för spårvagnarna vid Gävle
varv, men plötsligt drog sig kommunen ur.
Det känns som om man tappade intresset.
Sedan kom det här med spåret.

Politiskt
Lennart Emretsson säger att tekniska
kontoret inte kunnat besluta om att lägga
tillbaka spåret.
– Kommunledningen har ju också förklarat för Spårvagnssällskapet att man
inte kan gå in och stötta spåren ekonomiskt. Det är ett politiskt ställningstagande, säger han.
Vi lämnar det avklippta spåret och går in
i Tibnorhallen intill. Därinne står de två
vagnar saken gäller: Ettan och en öppen
släpvagn. De är i dåligt skick. Sören Eriksson går runt och visar vad som behöver
göras åt underreden och fönster. Spårvagnens röda färg är original – vagnen gick
ju på Röda linjen. Men i museispårvagnsbranschen har man satt många vrakliknande på spåret igen.
– Vi diskuterar med ett företag om att
få disponera mer ändamålsenliga lokaler,
säger Daniel Ersson där vi står inne i halldunklet.

Att lägga tillbaka spåret vid Steneborgskanalen skulle kosta 130 000 kr.
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frågor

Gamla Ettan, Gävles äldsta spårvagn (1909).

Carina Blank

kommunalråd i Gävle kommun

Spårvagnstrafik i Gävle har diskuterats i många år, men kommunen
har inte formulerat något ställningstagande för eller mot idén. Det
framgår av de svar Vi På Brynäs fått av kommunalrådet Carina Blank
på de frågor vi ställt till henne.

1

Öppen släpvagn som passar till Ettan.

Spårvägssällskapet
fortsätter framåt
Ordföranden och nästan hela styrelsen avgick och
Spårvägssällskapet i Gävle skulle läggas ned. Men för
tre veckor sedan valde medlemmarna en nästan helt
ny styrelse och arbetet fortsätter.
1956 försvann från Gävles gator. Nu är första målet
är att starta trafik från Järnvägsmuseet till Gasklockorna på Brynäs 2009. Det var så föreningen tänkt fira
100-årsjubileet av att Gävles första spårvagnar började rulla.
Från början 1909 fanns två linjer i Gävle: Röda linjen gick mellan Brynäs och Stadsträdgården och Blå
linjen mellan Alderholmen och Albion. 1927 kom
den gröna linjen mellan Islandsplan på Brynäs och
Bomhus. Man har också fått löfte från Göteborg om
en Hägglundsvagn som trafikerat Bomhuslinjen.
– Den har använts som inspektionsvagn och är
i tämligen gott skick. Gävle har också chans att få
tillbaka en Siemans-vagn som gjordes under andra
världskriget och som är smått unik, säger Thomas
Lange i Spårvägssällskapets styrelse.
Det såg bra ut i början. Föreningen fick ekonomiskt
stöd från kommunens donationsfonder, Sparbanksstiftelsen och Riksantikvarieämbetet på sammanlagt
450 000 kronor. Det har räckt till att transportera
den äldsta vagnen hit och att ta vara på en öppen
släpvagn som var butiksinteriör hos en antikhandlare
i Gävle.
Text & foto: Niels Hebert

Gävle kommun har tidigare stött Spårvagnssällskapet
i Gävle med både transporter av vagnar till Gävle och
med medel ur donationsfonderna som kommunstyrelsen beslutar om. Även Riksantikvarieämbetet och Sparbanksstiftelserna har bidragit. Har Gävle kommun omprövat sin tidigare hållning, att stötta spårvagnsprojektet ekonomiskt?
- Det finns inte och har heller inte funnits något principiellt ställningstagande för ansökningar från spårvagnssällskapet.
Förfrågningarnas karaktär har varierat över tid.
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Tekniska kontoret hänvisar till att Trafikverket avstyrkte att spåret vid Steneborgskanalen skulle läggas
tillbaka. Trafikverket har inga kunder efter det spår
som revs upp. Att återställa området, inklusive att lägga tillbaka spåren ingick väl som en del i saneringsprojektet?
- Den här och nästa fråga måste de som jobbat med projektet svara
på.
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Spåren vid Steneborgskanalen revs upp utan att någon
i Gävle kommun frågade Spårvagnssällskapet. Borde
man inte ha gjort det?
Spårvagnstrafik är bra besöksnäringen och för kommunens varumärke, anser Spårvagnssällskapet. Instämmer du i den bedömningen?

- Spårvagnstrafik precis som tåg, kan vara en attraktion i sig tycker
jag att vi sett flera prov på genom åren.
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Den nya styrelsen i Spårvagnssällskapet säger att de
har kontakter med näringslivet som innebär sponsring
under förutsättning att kommunen också är med och
satsar. Kan Gävle kommun se möjligheter i att tillsammans
med andra satsa på spårvägstrafik och ta upp en diskussion
för att klargöra förutsättningarna för en bred samverkan och
ett långsiktigt ekonomiskt engagemang från flera parter?
-Vi har hela tiden sett möjligheter i den här frågan men vi har också klargjort vad det är vi inte kan/vill utifrån de olika förfrågningar
vi fått. På samma sätt utifrån förutsättningarna hanterar vi frågan
framåt.
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Gör Brynäs bättre med BUG
Tar tag i kaoset på Fjällbacken
Stenebergsparken känns som den
naturliga mötesplatsen för Brynäs
Utvecklingsgrupp (BUG). Parken
ligger gruppen varmt om hjärtat och
man har haft många diskussioner
med Gävle kommun om parkens
utveckling. Numera finns en liten
scen i parkens mitt och den hade
inte kommit till om gruppen inte satt
in sina krafter för den saken. Men
BUG fortsätter jobba för en större
scen en bit söderut i Stenebergsparken.
BUG har sin grund i det nätverk
av arbetsgrupper som uppstod då
Gävle kommun drev Brynäsprocessen, ett folkhälsoarbete för att
uppmuntra och ta till vara medborgarinitiativ på Brynäs.

BUG, fr. v. Birgitta Stjernstedt, Albert Gibbs, Willy Erenlöf, Gunhild Bernhardsson och Lars Stjernstedt.

– Vi har också föreslagit att 14 kan vända inne på Fjällbackens handelsområde,
säger Albert Gibbs i BUG.
– Det visade sig att marken ägs av ett
brittiskt fastighetsbolag. Vi har haft kontakt med deras representant i Västerås och
han var intresserad av att titta på en lösning.

Trafikkaos på Fjällbacken

Elisabeth Woxberg och Anders Sundin
arbetar i parken.
I början handlade nätverktsarbetet
mycket om trafik. Genom en av grupperna fick man till en ordentlig gångbana
mellan Hälsocentralen och Agötorget.
Nu fortsätter föreningen arbetet med fler
övergångsställen och förbättringar när det
gäller gång- och cykelbanor. Man har och
har haft synpunkter på trafiken med buss
14. BUG fick till den linjeändring så att
bussen passerar Brynäs centrum via Sjätte
Tvärgatan.
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Ibland är trafiksituationen på Fjällbackenområdet kaotisk. BUG vill att de olika
trafikslagen skiljs åt bättre.
– Vi vill också ha bort genomfartstrafiken på Fjällbacken mellan Industrigatan
och Atlasgatan mot Österbågen. Infarten
vid Industrigatan är också farlig för dem
som går och cyklar, säger Willy Erenlöf.
Birgitta och Lars Stjernstedt har varit
med i diskussionerna som lett fram till att
T-udden och Herrgårdshagen blivit ett
naturreservat (som invigs till hösten).
Lars Stjernstedt har också försökt uppmärksamma Gävle kommun på dokument
och annat material som berättar om Gävle
varvs historia.

Än så länge har han inte känt riktig respons.
BUG betonar att man söker gott samarbete med Gävle kommuns förvaltningar.
Och det har man haft, inte minst med
frågor om Stenebergsparken. Förutom
scenen har toaletter (provisoriska) har
kommit på plats och några träd har tagits
bort vid minigolfen. BUG bevakar också
parkens skötsel.
I parken finns också Elisabeth Woxberg
och Anders Sundin. De är anställda av
Markbyggarna för parkskötseln – men
inte gräset. Det gör en entreprenör.
– Vi vill att Markbyggarna ska helhetsansvaret för parken. Resultatet blir bättre
då, säger Albert Gibbs.

Härlig vardagspark
Elisabeth Woxberg och Anders Sundin
är av samma åsikt. Men de trivs med jobbet och med människorna i parken.
– Det är ju en så härlig vardagspark, säger Elisabeth Woxberg, som haft sin arbetsplats här i 13 år.

Kontakter för dig som vill veta mer om BUG
Albert J. Gibbs; 026-18 93 61, 070-673 64 91 albert.gibbs@gavle.se
Lars & Birgitta Stjernstedt; 026-12 60 32, 070-575 61 25
Bengt Åberg; 070-661 88 23 bengt.e.aberg@comhem.se

Giftig Cooper till
gasklockorna
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MED RESERV
ÄNDRING
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B A N D I T S TA G E

GASKLOCKAN STAGE
11:30-12:00
PLANET RAIN

12:15-13:00
THE UNGUIDED

12.15-12.45
PA N Z E R S C H R E C K
13.00-13.30
PROPANE HEADRUSH

13.15 - 14.00
EVERGREY
13.45-14.15
TBA

14.15-15.00
D E AT H A N G E L

15:15-15.45
M OT H E R O F G O D

15.15-16.00
CORROSION OF CONFORMITY

16.15-17.15
TURISAS

17.30-18.30
MONSTER MAGNET

16.15-17.00
BLOWSIGHT

17.30-18.15
S E R E M E DY

18.45-19.45
PA PA R O A C H

20.00-21.00
B F M V

19.00-19:45
THENEVERDIES

20.30-21.15
G R AV E YA R D

21.15-22.15
DOCTOR MIDNIGHT

22.30-00.00
ALICE COOPER

14.30-15.00
ROCKNROLL
A L L S TA R S

22.00-22.45
DEATHDESTRUCTION

23:30-00.30
MARDUK

M O N S T E R S TA G E

FREDAGEN DEN 8 JULI

TORSDAGEN DEN 7 JULI

M O N S T E R S TA G E

BANDIT

12.15-13.00
EVILE

13.00PRAY FOR

13.50-14.30
HEAVEN SHALL BURN

14.45YOUTH O

15:45-16.30
S O N ATA A R C T I C A

16.45AGNOSTI

18.00 -19:00
H C S U P E R S TA R

19.15AMOR

20.30-21.30
DA N Z I G

21.45KREA

23.00-00:30
T H E DA R K N E S S

00:45OPE

VAT I O N F Ö R
AV T I D E R .

-15.30
OF TODAY

-17.45
IC FRONT

11:30-12.00
T Y R A N T W R AT H
12.15-12.45
L A DY D I E
13.00-13.30
BRIGADA ILLUMINADA

13.45-14.15
GALAXY SAFARI
14:30-15.00
SEVENTRIBE
15.15-15.45
INK STAINED PROMISES
16.15-17.00
VOMITORY

17.30-18:15
SOREPTION

18.45-19.30
AURA NOIR

-20.15
RPHIS

-22.45
ATOR

-02.00
ETH

20.00-20.45
D E S U LTO R Y

21.30-22.15
CHRIST AGONY

23.00-23.45
GHOST
00:30-01:30
4 0 WAT T S U N

M O N S T E R S TA G E

B A N D I T S TA G E

GASKLOCKAN STAGE
11.30-12.00
S L I N G E R B U LT

12.15-13.00
THE POODLES

12.15-12.45
E R E B A LTO R
13.00-13.35
BLINDSIDE

13.50-14.30
TBA

13.45-14.15
BROWSING
COLLECTION

14.45-15.30
ALIEN

14:45-15.15
SCAR SYMMETRY

15.45-16.15
INSENSE

15.45-16.30
BULLET

16.45-17.45
ADEPT

18.00-19.00
DIA PSALMA

16.45-17.30
WA L K I N G W I T H
STRANGERS

18.00-18.45
H Å R DA T I D E R

19.15-20.15
E N TO M B E D

20.30-21.30
ACCEPT

19.15-20.00
NIFELHEIM

20.45-21.30
VICIOUS ART
21.45-22.45
EARTH CRISIS

23.00-00.30
H A M M E R FA L L

13.00-13.30
CEDRON

00.45-02.00
I M M O R TA L

22.00-22.45
FKÜ
23:30-00:15
ENSLAVED

01:00-01:45
DY N A Z T Y

G E TAWAY R O C K F E S T I VA L 2 0 1 1

-13.35
R LOCUST

GASKLOCKAN STAGE

LÖRDAGEN DEN 9 JULI

T S TA G E
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Från lokala Slingerbult
till den globala Alice C

Slingerbult
För ett drygt ett år sedan sanerades
gift vid Gasklockorna. I år förgiftas
de igen. Men inte vilket gift som
helst, utan av hårdrockens mest
giftiga person, Alice Cooper, känd
för sin låt ”Poison”. Han är en av
många artister som ska uppträda
på Getaway-festivalen vid Gasklockorna på Brynäs.
Årets artistutbud är brett, från det lokala
Gävlebandet Slingerbult till Alice Cooper. Däremellan finns Hammerfall, Corrosion Of Conformity och Dia Psalma
och bortåt 60 band till.
– Arrangemanget riktar sig till en publik
mellan Sweden Rock Festivals och Way
Out Wests, säger arrangören Tomas Jernberg.
Liksom förra året ska banden spela i
Gasklockorna och på utomhusscenen.
Det finns möjlighet att äta och campa i
närheten.

Slingerbult
Inspiration är viktigt både för arrangemang av festivaler och för musikskapande. Slingerbult från Gävle är ett bra exempel. De har inspirerats av folklåtar och
medeltida ballader och blandat in elgitarrer och samplingar till en egen mix. Ordet
slingerbult betyder svårfångad. Och det
är just vad bandets musikstil är. Den kan
inte så lätt placeras i fack. De är vilda och
otämjbara.
Torsdagen den 7 juli startar festivalen
med Alice Cooper. Hans ”Poison” är nog
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världens mest sjungna låt på karaoke.
Prästsonen Alice Cooper började sin musikaliska karriär med Beatlesparodier på
scen, beatlesperuk och inhyrda, snygga och
skrikande tjejer på första publikraden.
Men han gick från kopia till original
med många idéer och eget sound. Och
denne ur-hårdrockare har blivit inspirationskälla för artister som Kiss, Marilyn
Manson, David Bowie, New York Dolls
och Nine Inch Nails.

Pionjären Alice
Alice Cooper var pionjär genom att infoga teater i rocken och uppträdde som
trollerikonstnär eller clown. Han har även
varit agitator. Allt med en mörk och ofta
våldsam underton blandad med sexuella
anspelningar. Scenframträdandena har
alltid varit välregisserade och med perfekt timing – med giljotin, svärd, piskor,
skyltdockor, golvluckor, dockbäbisar, blod,
knytnävsfighter, leopardskin, läderstövlar,
ballonger, enorma tänder, tandläkarborrar, rökmaskiner, bubbelmaskiner och stegar…
Alice Coopers framgångar beror på
att han varit först med många olika saker. Han lämnar ingen oberörd. Han har
fångat många tonåringar med texter som
talar deras språk och samtidigt retat upp
föräldragenerationen.

Hammerfall
hemstaden Detroit. Där höjde publiken
en knuten rock ´n roll näve, istället för ett
flummigt peace-tecken, som gruppen tidigare hade varit van vid. Min tolkning är
att bandet blev mera sporrade den andan.
För det andra skapades rykten om gruppen. 1969 kastade någon i publiken upp
en levande höna på scenen. Alice kastade
upp hönan i hopp om att den skulle flyga.
Men den landade på första raden och slets
i bitar av fans. Pressen skrev dock att en
”moralisk fördärvad rockstjärna med kvinnonamn” bet huvudet av en kyckling på
scen och drack kycklingens blod. Denna
story skulle följa bandet länge, men också
komma tillbaka i nya versioner.
För det tredje betydde två personer
mycket för bandets framgång: managern
Shep Gordon, som hittade en ny produktiv riktning åt bandet, och musikproducenten Bob Ezrin, som plockade isär
gruppen och satte ihop den på ett nytt
sätt. Alice Cooper har sagt att Bob Ezrin
visste nog egentligen inte vad han gjorde,
men han visste tillräckligt!

Nutidshistoria

Detroit

Att se Alice Cooper på festivalen är att
uppleva nutidshistoria. Eller varför inte
se ett lokalt band som Slingerbult, eller
något helt annat. Jag är säker på att årets
getawayrock blir minst lika bra som förra
årets.

Tre faktorer har varit viktiga för Alice
Cooper och bandets framgång. För det
första: beslutet att relokalisera gruppen till

Text & Illustration: Johan Gunhamre
Foto: Getaway

Friska vindar på Brynäs
ger bättre luft på Cypern
Vinden på Brynäs är inte bara motvind, utan också en resurs.
Nära järnvägen vid Styrmansgatan
finns nämligen en värdefull rest av
Byggforskningsinstitutet. I en anonym byggnad finns en vindtunnel
som är den enda av sitt slag i landet. I den mäts hur vindar och rök
rör sig kring hus och städer.
Just nu finns där en modell av staden Nicosia på Cypern.

Modell av staden Nicocia på Cypern i vintunneln på Brynäs.

Leif Claesson
– Vi är med i EU-projekt, som ska undersöka hur man kan få bättre luft i Nicosias
centrum. Som i många andra städer runt
Medelhavet står luften nästan stilla under
sommaren, säger Leif Claesson. Han är
ansvarig för vindtunneln och forskningsingenjör vid Högskolan i Gävle.
Annars brukar testerna med hus- och
stadsdelsmodeller i tunneln gälla hur
man kan undvika blåst kring husknutar,
lekplatser och portar. På så sätt kan man
placera husen bäst för att hitta bra vindförhållanden.
– Vi föreslog att alternativen för Alderholmen skulle testas här, men det gjorde
man inte. Klimatet är ju tufft därute. Man
kan bara hoppas att det gick bra ändå.
Enligt Leif Claesson anser sig arkitek-

ter och stadsplanerare inte ha tid att testa
vindpåverkan. Han visar en modell av ett
skräckexempel från Skåne, där den starkaste turbulensen hamnade mellan husen
– på lekplatserna. Man hade inte anpassat
huskropparna efter den vanligaste vindriktningen.
– I efterhand kan man inte göra så
mycket, kanske bygga till ett hus, sätta
upp läskydd eller häckar. Men ofta räcker
det inte så långt.
Uppfinnare dyker ibland upp på Styrmansgatan för att få sina vindkraftsidéer
testade.
– Vi kan visa att det vanligaste vindkraftverket är det bästa, det med två eller
tre blad. Ibland ser modellerna ut på helt
andra sätt – och alla lyckas vi inte övertyga, säger Leif Claesson.
I tunneln kan man undersöka hur vindarna passerar en stad, men också detaljer
som vilken belastning den har på en huskropp, sprider sig över ytterväggar och hur
den påverkar ventilationssystem.
I stora vindkraftparker vill man undvika
att verk hamnar i vindskugga. Samtidigt
vill man hålla ihop parken så mycket som
möjligt av underhållsskäl. Hur detta ska
lösas kan tester i vindtunneln visa. Även
spridningen av gaser från skorstenar kan
beräknas för att hitta den optimala skorstenshöjden.
Andra forskningsprojekt vid sidan av
Nicosia är att skapa ett skönare klimat för

Anonym vindtunnel på Brynäs.
konsertbesökare i en av Visbys kyrkoruiner. Man mäter också luftströmmar i kyrkor för att skapa ett bättre klimat. Kyrkor
byggs inte om så lätt, men luftströmmar
kan styras. En idé Leif Claesson gärna vill
förverkliga är en modell av centrala Gävle
för forskning. Det blåser inte bara på Brynäs.
I vindtunneln kan det blåsa upp till 22
meter i sekunden. Vinden genereras av
stora fläktar. Tunneln är en del av Högskolans Akademi för teknik och för byggd
miljö. För forskningen och för studenternas laborationer har man utrett en flytt till
högskoleområdet. Det skulle kosta 11–12
miljoner kronor, men tills vidare blir den
kvar på Brynäs. Vindtunneln byggdes på
1970-talet, då Byggforskningsinstitutet
utlokaliserades till Gävle. Som mest arbetade 120 personer på institutet, som riksdagen beslutade att avveckla 1993.
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Foto: Martin Alexandersson

Äntligen fick han syn på b

Busksångaren på T-udden

Martin Alexandersson spanar från T-uddens fågeltorn.
Vi står säkert en kvart och stirrar på
en buske ute på T-udden. Så hör vi
några enkla drillar.
– Det är busksångaren! säger Martin Alexandersson och tar stadigt i
jättekameran. Men busksångaren
nöjer sig med några drillar och drar
sig tillbaka när vi kommer närmare.
– Busksångaren är en av de sällsynta.
Den ser jag inte varje år, säger Martin,
som nog tänker sig tillbaka när natten faller. Man vet aldrig.
Det är bråda tider, försommaren. Martin
är ute tio timmar om dygnet, så det blir
att ta av sömntimmarna. Kanske kommer den vitvingad tärna med vinden från
sydöstra Europa och dimper ner en regnig
dag. Och då vill man ju vara med. Medan
vi står uppe i fågeltornet på T-udden piper
det då och då i hans mobil. Små notiser
fågelvänner emellan, rapporter om intressanta iakttagelser på andra platser.

Nattskärran
Martin är ordförande i Gävle Fågelklubb. När vi är på väg mot busksångaren
ansluter sig en av klubbens 300 medlemmar, Ulf Hultinger. Han var ute kvällen
före och lyssnade på nattskärran. Nu var
det T-udden som drog.
– Att se en art man inte ser ofta eller
inte sett förut, är förstås häftigt. Men jag
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kan ha lika stor glädje av att se en nötväcka utanför mitt fönster på Brynäs, säger Martin.
– Ibland krävs det stort tålamod, men
desto större blir glädjen när man hittar
fågeln, säger Ulf medan vi tittar mot busken.
Martin har fågelskådat på allvar sedan
2004. Intresset för naturfoto fick honom
att börja med fåglar. De gav liv åt en stilla
natur.

Ny värld
Han beskriver det som om en ny värld
öppnade sig, fågelvärlden. Den ligger
framför oss i tiden och rummet. Vinterns
skrattmåsar, trutar och änder i det första
öppna vattnet åt Alderholmen, väntan på
de första flyttfåglarna på väg norrut, utfodring vid fågelmatningen i närheten:
solrosfrön, talgbollar och nötter. Fåglar
vill ha fet mat.
Martin pratar om gärdsmygen, en liten
brun fågel. Den kommer tidigt om våren
och det har sina fördelar, för i norr kan
det bli konkurrens om maten och häckningsplatserna. Men att vara tidig är en
risk när vintern är svår, och de senaste två
vintrarna har slagit hårt mot gärdsmygen.
Inte ens en fjärdedel finns kvar.
Fram på vårkanten kommer rosenfinken, som många ser och som sjunger en
ramsa som låter som ”please to meet you”.

Mindre hackspetten ses regelbundet på
T-udden.
Kattugglor finns i dungarna, men är svårare att spana in. Man kan se den stora
hackspetten, svartvita flugsnapparen och
entitan och den mer exotiska skäggmesen,
som har sin nordliga utpost just här – och
så förstås talgoxen, blåmesen, nötväckan,
trädkryparen…
Martin pekar mot resterna av den gamla
badbryggan ute i vattnet där skrattmåsarna samlats.

Fiskgjuse
– Där satt en fiskgjuse en gång i maj när
jag var här.
Så man vet aldrig. Fast en del vet man –
bofinken är i farten. Lär man sig att känna
igen den och lövsångaren har man klarat av hälften av alla fåglar som hörs här,
försäkrar Martin. Och de fyra trastarna
häckar här: kol-, björk-, rödvinge- och
taltrast.
Näktergalarna tar i så att Martin och Ulf
nästan blir irriterade när de lyssnar efter
busksångaren.
En gök ropar och ropar från Bomhus
och Martin kupar händerna kring munnen och svarar.
– Man kan skoja med göken, locka honom.

Bomhusgöken
Men Bomhusgöken envisas med att sitta
borta i Bomhus och hålla på. Typisk Södergök, tror inte att T-uddens exemplar är
någon att behöva bråka med om revir…
Martin tror att ungefär 180 arter passerar eller häckar här under ett år. Inte alla
skogsfåglar kommer hit är och inte de
som lever i havsbandet. Men han har sett
havsörn härinne.

busksångaren på T-udden

Fågeslskådande i söder och i norr. Martin Alexandersson och Ulf Hultinger i Gävle Fågelklubb.
Vad gör T-udden till en bra plats för fåglarna?
– Det är orört och finns fina naturvärden med vass, ängsmark, skog och snår.
Reningsverkets dammar är också bra för
fåglarna.

Alla män
Styrelsen i Gävle Fågelklubb består av
tio ledamöter, inklusive suppleanter. Alla
är män. Är fågelskådande en syssla för
män? Samlandet, tabeller med observationer, mycket excel och positionsangivelser
och kameror brukar väl attrahera fler män
än kvinnor?
Kanske ligger det något i det, menar
Martin. På mer strapatsrika och målinriktade exkursioner är fler män med. Men
när de har mer inriktning mot naturens
helhet kommer fler kvinnor med.

Tjejgrupp
– Vi jobbar rätt hårt för att få fler tjejer
vi tänker starta en tjejgrupp under hösten
för att få fler kvinnor aktiva.

Under de senaste fem åren har medlemsantalet i Fågelklubben vuxit med ungefär 100.
Det fångas och ringmärks mellan 1 500–
2 000 fåglar på T-udden varje år. På så sätt
kan man se om arterna ökar eller minskar.
Det tillhör fågelskådandets vetenskapliga
gren och kan ytterst berätta om förändringar i naturmiljön. Även inventeringar
görs. På Avan på andra sidan fjärden har
medlemmar under fem säsonger observerat fåglarna vid samma platser vid olika
tidpunkter på dygnet.

Hur börjar man?
Hur börjar man fågelskåda?
– Vi vill ju också sprida kunskap om fåglar och natur. Det bästa sättet är att följa
med dem som kan ut i skogen. Fågelskådandet har ju också en social sida. Man
går ut i skogen och fikar 150 gånger om
året. Så kan man också beskriva det. Med
kaffe och ostmacka.
Telefonen ringer och Martin pratar med
någon om att märka skarvungar dagen

därpå. Skarven är nomad och kan plötsligt kolonisera en hel skärgårdsö och med
sin träck ödelägga den för människor.
Skarven minskar. Den har gått ned med
hälften från sin topp. Delvis på grund av
olaglig jakt.

Skarven lever sitt liv
– Jag förstår den som har ett sommarhus
på en ö som skarvarna slår sig ned på. De
kan stanna i upp till tjugo år innan de drar
vidare. Men vad kan man göra? Skarven
har sitt sätt att leva och naturen är mycket,
mycket större än människan och räcker
mycket, mycket längre.

Epilog
Martin Alexandersson lyckades fotografera busksångaren – inte senare på kvällen,
men väl tidigt nästa morgon. Att den var
värd att vänta på tycker jag framgår av den
fina bilden som han skickade.
Text & foto: Niels Hebert
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Gunhild slutar - men fortsätter
Efter 17 år och just fyllda 80 år kliver Gunhild Bernhardsson av som
ordförande i Brynäs PRO. Hon har
varit en tuff ledare för Brynäspensionärerna och blivit känd inte bara
på Brynäs, utan också bland politiker och tjänstemän i Gävle kommun
för sina många aktioner för Brynäs.
Det har handlat om demonstrationer, namninsamlingar och uppvaktningar för apotek, hälsocentralen,
butikerna, posten och bankkontoret
vid Agötorget i Brynäs centrum.
Alla kamper har inte vunnits, men
mycket tack vare henne och PRO Brynäs, återuppstår nu apoteket (Kronan) i
Fjällbackens centrum. Och så finns åter
buss på Brynäs. Den började en gång som
servicelinje, en fråga som PRO drev. När
den förra busslinjen lades ner, blev det ny
kamp. Nu rullar nr 14…

– Men tidtabellen måste göras om. Jag
har pratat med chaufförerna. De har alldeles för kort tid på sig och kommer alltid
sent till sin tur med 12:an nere på stan och
får skäll…
Det har hänt mycket i PRO sedan hon
blev ordförande. Då för 17 år sedan fanns
ännu rester kvar av de traditionella föreningsformerna med protokollsuppläsningar kvar. Gunhild Bernhardsson såg till att
minimera sådana övningar. I stället satsade hon på samvaron i föreningen med
sångkör, uppträdanden, bingo och boule i
Stenebergsparken. När hon började hade
föreningen omkring 50 medlemmar. Nu
är man 350.
Gunhild Bernhardsson ska fortsätta arbeta i föreningen med bingon och med
musikarrangemangen på Bergmästaren.
Hon säger att hon aldrig har tråkigt. Man
tror henne.

Gunhild Barnhardsson

Skilj gående och cyklister åt - enkelt!

Per-Åke Lindgren föreslår att gång- och cykelbanan delas med en linje.
Min hustru och jag flyttade från vår
villa i Bomhus till Brynäs för fem år
sedan och vi trivs mycket bra. Men
det är en sak som jag inte trivs så
bra med och det är cyklisterna på
Brynäsgatan.
Vi bor på Femte Tvärgatan och jag åker
ofta tåg och då tar jag mig en promenad
ner till Centralstationen. Två gånger har
jag blivit påcyklad trots att jag hållit mig
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så nära kanten som möjligt. Cyklisterna
kommer i hög fart som de fått i backen
vid Brynässkolan och så får de möte och
så får man sig en törn. Ingen har någonsin
under fem år gett signal!
Jag tycker nästan att det är förenat med
livsfara att gå på trottoaren ner mot Islandsbron. På vintern är det ännu värre
när trottoaren bara är skottad till hälften
och knappt hälften av cyklisterna har lyse
på sina cyklar.

Jag har alltså inget emot cyklister eller
att Gävle är en cykelstad, men jag tycker
att man kan visa ömsesidig hänsyn. Snart
så händer en riktig olycka. Tänk på eleverna som går till och från Stenebergsskolan
respektive Brynässkolan.
Jag har några undringar och ett förslag.
Det är ju tillåtet att cykla även på södra
sidan av Brynäsgatan, men jag aldrig sett
någon som gjort det och då undrar jag
varför?
Och är det tillåtet att cykla utan lyse på
en cykelbana när det är mörkt ute och behöver man som cyklist inte avge signal när
man kör om en gångtrafikant?
Mitt förslag är följande:
Jag åker runt till många platser i Sverige
och på de flesta finns det – liksom i Gävle
– delad cykelbana och trottoar. Men överallt utom i Gävle är det utmärkt hur utrymmet delas upp. Varför kan man inte
göra på samma sätt här?
					
Per Åke Lindgren
Tack Per Åke för din insändare! Vi hoppas
tekniska kontoret svarar i nästa nummer av
Vi på Brynäs.
Redaktionen
Illustration: Johan Gunhamre

Företagare på Brynäs
klagar inte på klimatet
Ralph Brodin är VD för grossistföretaget Privab på Brynäs som handlar
med godis, chips och dricka. Han
är också ordförande i den relativt
nystartade föreningen Brynäs Företagare, som vill samla alla de 170
företag som är verksamma i stadsdelen.
– Företagen kan hjälpa varandra i affärer som marknadsföring och inköp, vi kan
utbyta erfarenheter och vara ett språkrör
i förhållande till Gävle kommun. Vi vill
också se att nya företag på Brynäs, säger
Ralph Brodin.
– Det finns många frågor kommunen vill
diskutera med företagen och det är en klar
fördel att vi organiserar oss, menar han.
Man hör ibland att företagsklimatet i
Gävle är dåligt. Instämmer du?
– Nej, klimatet är bra. Det känns som

om kommunen vill att företagen ska växa
och vara framgångsrika.
En sak gillar han inte: Alderholmsbron.
Den är ett hinder för delar av företagsamheten, anser han och Brynäs Företagare.
På kajerna innanför bron kunde verksamheter som riktar sig mot båtfolket etableras och de som finns där utvecklas. Han
säger att föreningen funderar på hur man
kunde göra med bron.
Samtidigt vill han inte ha konfrontation,
utan beskriver föreningens profil som
samarbete.
Samarbetsambitionerna gäller också
med skolorna på Brynäs. Han anser att
det är viktigt att ungdomar blir mer bekanta med arbetslivet och vill gärna bidra
till fadderverksamhet som riktar sig till
eleverna på Brynäs.
Styrelsen för Brynäs Företagare består
av ordföranden Ralph Brodin, Privab, le-

Ralph Brodin
damöterna Laeif Jansson, Gävle Offset,
Kent Nilsson, Triennum Fastighetsentreprenad, Johan Stenborg, Leaf Sverige
AB, Fredrik Pierre, Pierre Entreprenad
AB och suppleanterna Michael Arnesson, Smurfit Kappa och Göran Svensson,
Växt- och Miljödesign.
Det finns ett tiotal företagarföreningar
i Gävle. På Brynäs finns också en företagarförening i Fjällbackenområdet.

Det händer på Brynäs...
Stopp för tung trafik

Träffpunkt för seniorer på Brynäs

I åratal har Villaföreningen Medborgarhem och personer som bor på Styrmansgatan försökt få Gävle kommuns tekniska
kontor att förbjuda tung trafik på Styrmansgatan. Lastbilar som borde åka Atlasgatan, tog i stället Styrmansgatan där
många bor och rör sig och där Brynässkolan finns med närmare 250 barn .Men
tekniska kontorets ansvarige har slagit
dövörat till.
Plötsligt sitter
skyltarna där:
förbud för lastbilar som väger
med än 3,5 ton,
dels vid infarten
från Atlasgatan,
dels vid Högbergsgården vid
Tredje Tvärgatan. Men övergångsstället vid
Kaserngatan–
Brynäsgatan får
Brynäsborna
fortsätta ringa om. Hur lång tid ska det
ta?

Omvårdnad Gävle vill starta en Träffpunkt för seniorer på Brynäs.
Hur den ska fungera vill Anna Axlund
på Omvårdnad diskutera med intresserade den 7 och 8 augusti mellan 11.00 och
13.00 i Stenebergsskolans café.
Träffpunkten är en plats där man möter andra, läser tidningar och samtalar.
Samtalen också kan leda fram till idéer
om gemensamma aktiviteter. Att gå på en
Träffpunkt är gratis, men kostnader kan
tillkomma för vissa aktiviteter.

Parklek i parken
Upprätade mål
Nu kan man gå rakt på mål – på ett rakt
mål – på Högbergsplan på Brynäs.
För ett år sedan skrev vi om kritiken mot
Högbergsplans skick. Fotbollsplanen var
gropig och full av hundbajs.
Som dystra tecken på förfall lutade de
båda målen (som inte ens hade kvar sin
färg) kraftigt och närmast livsfarligt.
Nu har Kultur och Fritid rätat upp målen och målat dem vackert vita – en bra
början.

I tre omgångar under sommaren ordnar
fritidsgården Brynjan parklek i Stenebergsparken för barn och ungdomar mellan 6 och 16 år. De tre perioderna sträcker
sig från och med söndag till torsdag med
start söndagen den 3 juli. Sedan följer nya
veckor med start 10: respektive 17:e juli.

Sommaryra
I mitten av augusti ordnas även i år
Sommaryra i Stenebergsparken med tivoli, marknadsstånd och med uppträdanden
av lokala och regionala artister.
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Krönika: Abdullah Kaya

Att älska nobelpristagaren
Orhan Pamuk…
Medan jag väntade i taxin på en
kund på Södra Skeppsbron läste
jag en artikel om Orhan Pamuk. Jag
måste ha varit jättekoncentrerad
för jag märkte inte att hon öppnade
dörren. Snabbt vecklade jag ihop
tidningen, hoppade ur bilen och
hjälpte henne in.
Hon var gammal. Efter att hon satt
sig till rätta började hon fixera mig.
Efter en stund frågade hon:

– Läste du någonting om Orhan
Pamuk?
– Ja, svarade jag.
Snart ställde hon en nyfiken fråga:
– Kanske är du från samma land som
Orhan Pamuk?
– Ja, svarade jag.
Det härskade en kort tystnad i taxin. Jag
kände igen tystnaden, som alltid irriterat
mig både i Gävle och i Stockholm. Så det
kändes bra när tystnaden bröts av en väldigt försiktig fråga:
– Tycker du om Orhan Pamuk?
– Ja, svarade jag. Mitt ja blev en lättnad
för henne.
– Gör du!? Men jag pratade med några
turkiska killar, de tyckte inte alls Orhan
Pamuk och var mycket arga på honom.
Jag tänkte att det var en typisk ideologisk bedömning av litteratur. Odemokratiska länders enda mått på allting är
statens ideologi. Om någonting passar
staten är den positiv och belönar, annars
bestraffar den.
Hennes svar förklarade tystnaden i taxin.
Hon ville inte höra en förbannelse av mig.
Trots att jag förstod, frågade jag ändå:
– Vad tänker du?
Hon började berätta lite förlägen:
– Pamuk sa någon gång att turkiska staten skadade…
Jag kompletterade:
– Ja. Han sa exakt: ”Vi dödade en miljon
armenier och trettio tusen kurder”, vilket
är sant.
– Jaså, sa hon förvirrat. Är du turk?
– Nej, kurd. Att han sa hur mitt folk
behandlats, hur de offrats är inte enda
anledningen till att jag tycker om honom
– jag tycker om hans böcker också. Författare och konstnärer är samhällets samvete.
De måste tala om sanningen som Orhan
Pamuk.
– Ja, det är rätt, sa hon. Men killarna sa

att han fick Nobelpriset för att han uttryckte exakt den åsikten.
– Jag vet att Svenska Akademiens objektivitet alltid ifrågasätts. Men jag tror
inte Akademien är så subjektiv så att de
ger Nobelpriset till Orhan Pamuk bara för
just det.
– Författarens attityd är viktig också, att
stå på rätt sida, på det svagare folkets sida,
sa hon med en varmt leende.
– Vet du under 90–talet, när turkiska
staden förde ett smutsigt krig mot kurder, bombade paramilitära styrkor en
kurdisk tidning och dagen efter sålde
Orhan Pamuk och några andra turkiska
intellektuella den bombade tidningen på
Istanbuls gator som Sartre gjorde i Paris

en gång. Det var livsfarligt.
Hon uttryckte sin glädje av hon hörde
någonting om honom som hon inte visste förut. Jag gjorde henne ännu gladare
genom att berätta mer:
– Han vägrade bli ”statens konstnär”, vilket var ett viktigt ställningstagande. Det
var ovanligt att vägra stödja staten.
Sen pratade vi om hans böcker som vi
både läste. När vi sa adjö och hon tackade
för sällskapet, tänkte jag att jag kan kanske en dag träffar Orhan Pamuk och kan
berätta om hans nyfikna läsare, en gammal
dam på Brynäs. Och Södra Skeppsbron är
inte bara en adress för mig nu. För när jag
kör där minns jag att där bor en Orhan
Pamuk–älskare.

Orhan Pamuk fick Nobelpriset 2006. Svenska Akademiens korta motivering var
”som på spaning efter sin hemstads melankoliska själ har han funnit nya sinnebilder
för kulturernas strid och sammanflätning”. Hans kanske mest kända roman ”Snö”
kom på svenska 2005. Det finns ytterligare en rad böcker av Orhan Pamuk översatta till svenska.

