
krönika Jan Sigurd

Vad kommer du ihåg från 
nyhetsveckan som gick?

Nyhetsbubbel
Svar

Det rätta raden är 

(från fråga 1 till fråga 8):
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2
Ex pe ri ment och tek nik 

har loc kat många unga till 
Vattenhallen un der de gång na 

hel ger na. I vil ken stad lig ger 
det ta ut fl ykts mål?

1. Mal mö 

X. Lund 

2. Trel le borg

3
2 000 ut länds ka 

hoc key fans har in va de rat 
Mal mö med an led ning av 

JVM. Mer par ten av dem kom-
mer från sam ma land. Vil ket?

1. USA 

X. Tjec ki en 

2. Ka na da

4
Elin West ling från 

En vi ken utan för Fa lun är 
Sve ri ges älds ta nu le van de 

per son. Hur gam mal är hon?
1. 110 år 

X. 105 år 

2. 107 år

5
På nyårsdagan 

blev det lag ligt att röka 
marijauna även i ”re krea-

tions syf te” i en ame ri kansk 
del stat. Vil ken?
1. Ka li for ni en 

X. Co lo ra do 

2. Ne va da

6
I vec kan blev en 

svensk hel ge dom ned-
spre jad med hak kors. Vad 

var det för hel ge dom?
1. Sy na go ga 

X. Kyr ka 

2. Mos ké

7
Vad var det för 

olyc ka före  det ta 
F-1-stjär nan Mi cha el Schu-

ma cher rå ka de ut för i vec kan?
1. Bil o lyc ka 

X. Fall skärms o lyc ka 

2. Skid o lyc ka

8
Till stån det är 

kri tiskt för en före det ta 
is ra e lisk pre mi är mi nis ter 

som le gat i koma se dan 2006. 
Vad he ter han?
1. Ehud Ol mert 

X. Ari el Sha ron 

2. Yitz hak Ra bin

1
I Mal mö har det 

va rit myc ket bråk om en 
ny byggd of fent lig to a lett. På 
vil ket torg fi n ner man den na 

nöd in rätt ning?
1. Stor tor get 

X. Lil la Torg 

2. Drott ning tor get

PLUS: MINUS:Bokhandlaren i Kronprinsen! Köp era pocket- 
och ungdomsböcker där. Bättre och vänligare 
service får man leta efter.

Reformen om kassaregistrering för torghandlare. 
Det kan betyda torghandelns död. Och alliansen som 
gick till val med mindre krångel som motto!

öre jul var jag ute på min mest 
om fat tan de sig ner ings tur né nå-
gon sin. Min sam bo Anna-Lena 
Ber ge lin (fd Brun din) och jag har 
star tat ett poc ket för lag som he ter 
ESPRI (Ej att för väx la med kläd-
mär ket Es prit– med t ) och in-

tres set för våra förs ta ut gå vor var stort. Det har 
va rit en enorm gläd je.

 Det är nå got visst med signeringstillfällen i 
bok hand lar. Sit ter man tyst och vän tar på hu-
ga de spe ku lan ter kan det bli trå kigt. Men jag 
har för vana att pra ta högt, med vem som. Och 
jag får ofta le en den och kom men ta rer till svar. 
Ibland blir det till rik ti ga mö ten. Folk som har 
läst ens ti di ga re böc ker dris tar sig till att ge sig 
till kän na. Ibland får man höra vad en bok be-
tytt för dem, ibland får man en ny hi sto ria. 

Jag le ver för mö ten. Det är i de oför mo da de 
mö te na som det upp står nå got. Kon takt. Bro ar. 
Ibland får man sig ett gott skratt. 

I Sö der slätts bok han del i Trel le borg till ex-
em pel. Jag hade just fått en kopp te och en 
pra lin av per so na len vid signeringsbordet när 
dör ren slogs upp och en stor, lång man i rock 
steg in. Han när ma de sig signeringsbordet med 
hot full upp syn. Pre cis fram för stan na de han 
upp. 

”This is the mo ment of truth”, sa han, böj de 
sig ner, nor pa de min cho klad pra lin, stop pa de 
den i mun nen och för svann mum lan de ut ge-
nom yt ter dör ren. 

Vad i hela fri dens namn? 
Per so na len för kla ra de: 
”Han är så dan. Här om da gen klev han in i 

lunch re stau rang en in till och frå ga de vad som 
in gick i da gens rätt. Varm rätt och dryck, sva-
ra de man. ’Och kaf fe?’. ’Ja, det bju der vi na tur-
ligt vis på’, sa ser vi tri sen. Var på han gick fram 
och tog en kopp och gick och sat te sig. ’Hal lå, 
ska du inte be ta la?’. ’Var för det? Den bjöd ni ju 
på.’  

 ***
Signeringstillfällen in ne bär na tur ligt vis att 

man ska sig ne ra böc ker, inte bara pra ta med 
folk. Och då bru kar jag frå ga om bo ken är till 
nå gon spe ci ell. Det på ver kar ju de di ka tio nen. I 
Lands kro na bok han del var det en som en vi sa-

des med att jag skul le skri va:
”Till min lil le bror … från Jan Si gurd.”
Men jag har ju ingen bror. 
Ibland kan man bli ta gen på säng en. På 

Hansakompaniet i Mal mö ställ de sig en kvin na 
fram för signeringsbordet, pe ka de på Anna-
Lena och mig och skrek:

”Oh, tit ta! En vä dur och en jung fru.”
”Hur vet du det?”
”Det såg jag med en gång. Och han har pro-

blem med ma gen.”
Vad i hel se fyr? Hur kun de hon se det? 

Stjärn teck nen stäm de. Och jag har ju ut präg lad 
IBS-mage, det vill säga käns lig tarm. Var hon 
synsk, kvin nan? En si ers ka på jul klapps in köp?

Det var näs tan kus ligt. 
Ef ter en vän da i bok han deln kom hon för bi 

igen, lu ta de sig fram och väs te:
 ”Min dot ter bor i Frank ri ke. Ta ingen skit!”
Och vi som just är på väg dit. Och har pla ner 

på att i fram ti den hit ta nå got kyf fe. Vi mås te 
helt klart se upp. Och vara på vår vakt. 
    Ibland dy ker kän da el ler före det ta kän da 
per so ner upp. De kan bli stå en de i tim mar, 
pra tan de om sina kar ri ä rer som gått i stå, el ler 
att de ång rar en fl ytt från ett stäl le till ett an nat. 
Som om hela värl den var in tres se rad av dem 
och de ras liv. 
   

   ***
Ibland kän ner man igen id rotts män i vim let. 

I Bå stads bok han del dök det gam la ten nis-
proff set Henrik Sund ström, nu me ra bo en de i 
Mo na co och Ber lin. 

Han vil le inte ha en enda bok av oss, trots att 
Anna-Lena svam pat ba nor med ho nom i Bjär-
red när det be gav sig på 70-ta let. Kan ske lä ser 
han inte skön lit te ra tur. Men mot sat sen hän der 
ock så. 

I Hel sing borg när ma de sig före det ta fot-
bolls proff set Martin Dah lin för sik tigt. Han tog 
en bok från sta peln och bad om en sig ner ing 
till kol le gan, fot bolls spe la ren To mas Bro lin. 
   Jag sig ne ra de så gott jag kun de, väl med ve ten 
om att var ken de di ka tio nen el ler bo ken nå gon-
sin skul le bli läst. 

To mas hade ju en gång i en in ter vju på frå-
gan om vad han lä ser, med gi vit att han bara 
läst en bok: te le fon ka ta lo gen!

F
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Vad i helsefyr?   


