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En del filmer går rakt in. Så är det med 
det franska dramat Angèle et Tony med 
den svenska mer rosenskimrande titeln 
Kärlek i Normandie. En ung kvinna och 
en man har sex utan krusiduller mot en 
husfasad. Efteråt får hon en plastleksak, 
en Action Man. Får hon betalt? Otåligt 
och gränslöst förefaller hon ha sex med 
precis vem som helst. Desperat söker hon 
också en man via kontaktannons. I ett 
samhälle vid kusten bor fiskaren Tony 
med sin mamma. En dag cyklar Angéle 
dit på en stulen cykel. Realismen och de 
träffsäkra personporträtten gör filmen 
till en spännande hjärteknipare. Måste 
bara ses.

Ann Nordström

Fortsättningen på den femton år gamla 
publiksuccén är säkert berättad och för-
sedd med ett snyggt foto. Trots att en del 
klichéer från 1996 lever kvar fascineras 
jag motvilligt av den handfasta brotts-
utredningen. Flera utmärkta skådespe-
larinsatser och vacker ödemarksbygd 
i närhet till fjäll och älv gör inte saken 
sämre. Men människorna från Stock-
holm (Fjollträsk) är schabloniserade. 
Alla svenskar norr om huvudstaden må-
las dessutom upp som jägare, horbockar  
alternativt slagskämpar. Inte så nyanse-
rat, men ändå levande porträtterat och  
lika spännande som föregångaren.

Ann Nordström

När kommunismen faller återvänder 
machomannen Divko till hemstaden i 
Bosnien efter 20 år i exil. Väl framme 
kräver han sitt hus åter. Men där bor 
frun och den numera vuxna sonen. I 
släptåg har Divko med sig en katt, som 
han värderar högre än den unga kvinna 
som medföljer som trofé. I en räcka 
dråpliga scener karikeras staden och dess 
invånare. Divko grälar med gamla frun, 
får känslor för sonen och tampas med 
sin alltmer missnöjda blivande fru. Det 
är kul. Regissören Danis Tanovic, som 
gjorde suveräna tragikomiska Ingemans-
land, har kvar sitt sinne för detaljer och 
svart komedi.

Ann Nordström

Kärlek i Normandie
Regissör: Alix Delaporte
Genre: Drama/Romantik

Jägarna 2
Regissör: Kjell Sundvall
Genre: Brott/Mysterium/Thriller

Cirkus Columbia
Regissör: Danis Tanovic
Genre: Komedi/Drama

Antologin “Springa läck” är föreningen 
Bokanjärernas andra gemensamma bok. 
Den första, “Trampa däck”, kom 2009.  
I den nya boken medverkar 16 skribenter 
i 21 noveller. "Springa läck" bjuder 
på spännande och underhållande läs-
ning om livet till sjöss och i främmande 
hamn. Några exempel: I Aniqa Bend-
ers “De var fyrtio man ombord” möter 
kockan Ellen en styrman som hon hade 
hoppats aldrig mer få se. Mats Ahrens 
novell “Uppbrott” handlar om en allra 
första resa till sjöss. Och Ove Allansson, 
som deltar med tre bidrag i antologin, 
avslöjar i “Ratt-Larssons misstag” hur 
denne Ratt-Larsson fick sitt namn. 
"Springa läck" kan köpas hos  
www.books-on-demand.com.

Klara Magnusson

”Utkik över sju hav, en 30-årskavalkad” 
(utgiven av Sjöfartsverket), är precis som 
namnet säger en krönika med det bästa 
ur tidskriften Utkik. Som sig bör är det 
ständige redaktören Torbjörn Dalnäs 
som har gjort urvalet.
Första numret av dåvarande HKF:s 
tidning kom ut 1980. Det är ett 
imponerande arbete Dalnäs har gjort när 
han sammanställt den rikt illustrerade 
minnesskriften.
Många bemärkta sjöskrivare har 
förekommit i Utkik som Walter Nilsson, 
Georg Uhlin, Ulf Bergman, John E 
Persson, Ove Allansson och förstås den 
outtröttlige Torbjörn Dalnäs själv. 
Torbjörns reportage, betraktelser och 
reseskildringar i Utkik har glatt svenskt 
sjöfolk under åren. Inte minst är hans 
forskning kring sjötermer imponerande. 
Redan i förordet berättas varför 

tidskriften döptes till Utkik och inte som 
var Torbjörns första tanke till Rorkult.
Kulturen spelade en viktig roll i 
Utkik vilket självklart avspeglar sig 
i samlingsvolymen. Sjöfolkets store 
berättare Ove Allansson medverkade 
i Utkik från 1982 och fram till 
nedläggningen.
Redan i nummer 6 1980 finns det en 
artikel i vilken Yngve Gyllin, signaturen 
Yge, berättar om arbetet med del två av 
Sjöfolksförbundets historia ”Förbund 
på sju hav”. Andra avsnitt innehåller 
artiklar om sjömansbiblioteket, om 
sjömanskyrkan och om havets språk, 
traditioner och folklore.
Sammantaget är det en imponerande 
minnesskrift Torbjörn Dalnäs har 
åstadkommit. Med tanke på allt 
innehållsrikt material i Utkik under åren 
måste svårigheten ha varit att välja vilka 
artiklar som skulle tas med i samlingen.
För svenskt sjöfolk är det bara att 
beklaga att Sjöfartsverket beslutade att 
lägga ned Utkik. Även om Torbjörns 
artiklar idag publiceras i verkets 
utmärkta tidning Sjörapporten är det 
långt ifrån samma sak som när Utkik 
var en egen tidning.

Lennart Johnsson


