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Kaffe. Välsmakat, men en aning tunt, om vår älskade dryck 
BOKRECENSION

En svårgenomtränglig men 
intressant bok om en högt 
älskad dryck. Det anser  
kritikern Jimmy Vulovic  
om Bertil Fredholms  
”Kaffeologi”.

Vi svenskar är ett av värl-
dens mest kaffedrickande 
folk. Kanske är det därför 
som det så ofta i våra mass-
medier skrivs och talas om 
kaffets hälsoeffekter. Den 
varma drycken sägs kunna
både öka och minska risken
för en rad olika sjukdomar. 

Och det är bland annat 
för att reda ut begreppen 
kring kaffets påverkan på 
både kropp och psyke som 
farmakologen och emeri-
tusprofessorn Bertil Fred-
holm skrivit ”Kaffeologi: 
Myter och forskning om en 

älskad dryck”. Som den in-
bitne kaffedrickare jag är
kastade jag mig såklart 
omedelbart över boken.

Arbetsuppgiften som förfat-
taren har tagit på sig är om-
fattande. Inte minst därför 
att han har valt att belysa 
såväl relevant forskning 
som kaffets historia och in-
tressanta myter om dess 
hälsoaspekter. 

Men Bertil Fredholm ror
ganska väl iland uppgiften.
Boken är bäst då han med 
en erfaren vetenskapsmans 

kunskaper ger sig ut på 
äventyr i kulturhistorien,
till exempel då han berättar 
om de enorma kaffemäng-
der författaren Honoré de
Balzac drack och huruvida
det kan ha bidragit till hans 
tidiga död vid 51 års ålder.

Dock kan jag i de kultur-
historiska delarna sakna
en mer kritisk diskussion 
om kaffe och makt. Det är
många kolonialt domine-
rade folk som har fått lida 
mycket för att vi i den rika-
re världen ska få fika i fred. 

Och ifråga om de veten-
skapliga hälsostudier som 
diskuteras i boken kan de
för en lekman bli en aning 
komplicerade. 

Men för den som brygger 
sig en kopp eller två och på 
så vis håller sig pigg genom 
hela boken, är det ändå värt 
den ansträngning som 
krävs för att landa i en slut-
sats om att lagom alltid är
bäst.

Jimmy Vulovic 

Sakprosa
”Kaffeologi: 
Myter och 
forskning om 
en älskad 
dryck”

Författare: Bertil Fredholm
Förlag: Fri tanke

Bertil Fredholm är profes-
sor i farmakologi.  
FOTO: PRESSBILD FRI TANKE

Tygdjurssonaten. 
Musikaliska kramdjur berör
MUSIKRECENSION

Tre kramdjur möts på scen 
och fram växer en musika-
lisk dialog som väcker 
både leenden och starka 
känslor. Musikskribenten 
Mattias Gejrot ser och  
berörs av Näsums Reine 
Jönssons uppmärksamma-
de musikstycke i en digital 
utgivning. 

Att tygdjur talar och tänker
har varit ett kärt fenomen 
inom den västerländska
kulturen åtminstone sedan 
Nalle Puh och hans vänner
gjorde succé för snart hund-
ra år sedan. 

Att de fungerar som mu-
sikinstrument är en mer
ovan tanke, som dock nu
blivit till gäckande verklig-
het av den skånske tonsät-
taren Reine Jönsson (bosatt 
i Näsum, tidigare Simris-
hamn) i hans ”Tygdjursso-
nat” för tre stycken gose-
djur.

Via en streamad konsert 
på Musik i Syd Channel har 
verket fått sin premiär. Där
hanteras med stor känslig-
het Katten av Pia Bygdéus 
(till vardags pianist och di-
rigent) samt Pandan och 
Ugglan av Jörgen Petters-
son respektive Linn Persson 
(normalt sett stjärnor i 
Stockholms Saxofonkvar-
tett).

Det går så till att var och en 
av tygdjuren har försetts 
med ett antal elektroniska 
sensorer i armar, nos, öron
och så vidare – därtill en
sorts datorklaviatur som 
mage. Med varierande typ
och grad av beröring trollas 
klanggestalter fram prepa-
rerade av Reine Jönsson. 

Denne har även skapat en
sinnrik form av notation 
som musikerna lärt sig föl-
ja till punkt och pricka; men 
också med inlevelse. Ibland

spricker saliga leenden 
fram när lekens koncentra-
tion når en ny nivå.

In mot hälften av den halv-
timmeslånga sonaten – den
traditionsenligt mer med-
itativa andra satsen – tar 
sig en märkligt gripande
drömsk kraft in i musiken. 
Med skeendet fokuserat på 
Pandan dominerar här en
orgelliknande tät nattstäm-
ning. 

Den lämnar över i final-
satsen till mjuka framdan-
sande slagverksklanger: ol-
jefat kanske, congas, djupa-
re pukor.

Alltmer kammarmusika-
liskt nära blir mötet. Det
som hade kunnat stanna 
vid ett kuriöst experiment 
berör på allvar.

Mattias Gejrot

Från det allra första framförandet i december 2019 av en del av Reine Jönssons ”Tygdjurssonaten” på Ifö Center, 
Bromölla. Från vänster ses Pia Bygdéus (katt), Jörgen Pettersson (panda) och Linn Persson (uggla). Nu är hela musik-
stycket utgivet. FOTO: CARINA PERSIAN

Tonsättaren Reine Jönsson. 
FOTO: MIKAEL PERSSON

Sommar. Larsons konst 
och keramik ställs ut
MAGLEHEM

I höstas visades Gerhard 
Nordströms berömda mål-
ningar i Maglehem. I som-
mar är det dags för nästa 
satsning med lokal kopp-
ling, en utställning med 
konstnärerna Lisa och 
Gunnar Larson. 

Satsningen på att lyfta fram 
några av Gerhard Nord-
ströms mest berömda mål-
ningar blev flyttad från 
sommaren till hösten 2020. 
Tanken var att ta hem de 
kända motiven till den trakt 
där de hade sitt ursprung.

När Maglehems Kultur-
förening i samarbete med 
Galleri Rooth:Maglehem i 
sommar kommer att visa 
flera verk av den kända ke-
ramikern Lisa Larson – med 

offentliga verk runt om i 
hela Sverige, bland annat 
Kristianstad – och konstnä-
ren Gunnar Larson finns 
det åter en lokal koppling. 
Just i Maglehem har famil-
jen Larson i runt 60 år haft 
ett sommarhus. 

Lisa Larson fyller i år 90 år, 
Gunnar Larson gick bort 
förra året, 94 år gammal.  

Utställningen med deras 
verk är ett av de projekt som 
får produktionsstöd av Re-
gion Skåne. Summa: 40000 
kronor. 

Planerad utställningspe-
riod är mellan den 8-25 juli, 
och Lisa och Gunnars båda 
söner kommer aktivt att 
medverka i satsningen. 
Sune Johannesson

Keramikern Lisa Larson i sin ateljé i Nacka. I sommar 
kommer hennes verk att visas i Maglehem, där hon också 
sedan länge har sommarhus.  FOTO: VILHELM STOKSTAD/TT

Två av Lisa Larssons populära figurer. FOTO: MIKAEL LAMMGÅRD

Klassisk musik
Reine Jönsson
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”Tygdjurssonaten” 
Musiker: Pia Bygdéus (Katt), 
Jörgen Pettersson (Panda), 
Linn Persson (Uggla)
Tygdjursinstrumenten: Är 
konstruerade av textilkonst-
nären Anna Nygren och ljud-
teknikern Roger Jönsson
Var: Verket är utgivet digi-
talt och finns att se på 
Musik i Syd Channel
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