NYE KOLDE
KRIGE I MELLEMOSTEN

enhver Interesseret AI de llestt> stadIg Ikke ogllgl 101.
)tdr, hvad der loreqår, er kun el sørgeligt hml om, at
verden enten er mere kompll<eret end som sAo eller at
VI Ikke gider til ..æUe os Ind I ~gerne. Dell velskrevne
h e bog Nve kolde kflgp. IMellemosten forsoger
dOQ at 'usle op I debanen og formulere en ny Vinkel
på udviklingen; Mpllpmoslen Igennem tre pssays argurnentprpr forfauerne for, at regionen pr på vej ud I en
Slluatlon, dpr pa mangp rn~der mlndpr om dpn kolde
kng Imellem USA og SOvjetunionen På InlernallOnalt
ølan opbygger USA en stærk alliancp med venliglSlndedp lande for at kunne Inddæmme modstandere som
lian og Synen Dette komplementeres af en reg'onal
UdVikling, hvor landene I Mellemøsten selv kæmper for
at markere sig som toneangivende lars Erslpv Andersen skriver engagelet og levendp om kontekslPn for
hele denne udvlkhng. hvor Ikke-stalsllge aktører som

al'5 Erslev Andersen,
Soren Hove, Monen
Valblom

Syddan<;k Unl\lersltets.
forlag

ds smertensbarn Mellem

og_ og vedholdende a' ,.
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1ellrgen~laen Analyser
en egner da og f'led over

HlzboUah I stlgendp grad formår at sæne dagsordenen

og samtidig svække de mellemøstlige stater. Saren HOVf
går ned på reglonah mveau og VIser, hVOfledps den ellers så fonærskede Muhammed-krlse kan bIdrage tIl
forståelse af bl a SaudI Arabiens rolle I et Mellemosten
under forandnng Monen ValbJorn rager op I konflikten
Imellem shia- og sunmmuslimer og påpeger. hvorledes
denne konflikt I stor grad er opildnet af regimer. der
kan bruge mterne modsætnInger. Hele balladen kunne
lel have endl som endnu en omgang snæver fag-fest.
men reddes på målstregen af de tie forlaneres tyde·
lige engagement og evne hl al sælle ord på de oftp
komplicerede probtemstlllingel Mellemøsten er Ikke
lige til højrebenet og blIVer det nok aldrig. men bogen
Illustrerer tydeligt, hvorledes der lOdenfor den danske
forskmng fIndes kræftef, som kan formidle udviklingen

Jonas Greve LysgaiJrd
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forlaget Per Kofod

med bogpn at gore, så er det en gribende og spændende hIstOrie om fonaneren Daniel Quinn, der pga
el telefonopkald kombineret med en særlig indlevelse
I srn egen romanftgur, påtager sig en detekllvopgave
Der er mange fo~ekslinger, fO~lrrlOger og forvikltnger,
som QUlI1n skal forsage at udrede, og planet fungerer
lige sa godt l den grafiske udgave som j den oprmdelige
bogform. SamtidlQ med al bogen er tro mod originalen,
tilfarer den nye udgave et ekstra lag j krah af de flane,
rene og til tider dIrekte uhyggelige tegninger. Bogen er
således bade velegnet til den inkarnerede Austel-Iæser,
der vil have mere ud af fonaneren, men den er også god
som en hurtigt læst IIltrodukuon til Austers univers, som
Ikke kommer til at tage tid fra studierne.

Mathias Vesrergaard

GAFFAS
KULTURKANON
HennI< Tuxen

Gallas forlag

if ene

af de meget omtalte kanoner, som er blevel

~Dge' bade tUlIJr v og skole Igennem den senere
GaHa nu form af Henn~ Tuxens bog udgivet Sit

bud pc !:'I ~anop for dans~ rockmusik

InklinallOnen herom er sAledes den, at en kanon er et
fint indslag, fordi man derved kan besinde sig på det
bedste ved ens nationale kultur, her mere præcist den
del af kulturen, som Gaffa mener at repræsentere; rockmUSikken.
Her kunne utallige indvendinger og hOIJerlrystende
kommentarer fremføres i forhold til selve kanolllseringens Ideologiske SUPPOSItIOner, Uanset intenllOnerne
bag, lIldskrivel man Sit egel prOjekt I en reaktionær
stromnlllg, der Ikke ligefrem er i tråd med den, tendentJe!l set. plurali~tl~ke og rebelske fQckmuslk, men nuvel.
lad os I stedet fokusere på den konkrete bog
KvalifIkationen af udvælgelsen er lidt overordne!, men
på Ingen made skematisk, idet der både figurerer danskog engelsksprogede plader pa listen, Efte, en yderst kon

mdledlllng præsenteres de tolv udvalgte plader l hvert
deres kapnel. Der er I hvert afsl1ll pn 9pnnemgang ar
omstændighederne for udgivelsen, saml Interviews
med en eller flere af de medVl(~ende Delle gIver et
fabelagtigt mdbhk I baggrunden for pladerne, bade I
forhold ul hIstorisk kontekst og musfkalsl proces
Desværre mangler der så en hlsvarende kritisk slll·
lingtagen omkrmg valget af både kunstner og værk
Fokus er overvejende p.1 tdbhvelsesprocessen, Ikke pa
pladens lelevans I en VIdere sammenhæng, del tages
nærmest for givel, at de udvalgte plader el væsenlllge,
både dengang og Siden hen. Men tilbage står Ikke desto
mmdre en spændende fortælling om moderne dansk
rockmUSik med fokus på en ræHe ar dennes udovere
gennem Ilderne

Marc Gran/und

PRESENT AARHUS FESTIVAL 2007
vil som led I festugen igen i år blive præsenteret et væld af koni Ridehuset, når Present Århus omdanner stedet til et koncert

~ka.

alen bliver holdt under hele festugens periode, og byder på alt

fra dansk garagerock, Reggae soundclash, ny elektrOnisk mUSik

vy meta r Hver genre har simpelthen Sin egen dag.

danske og udenlandske navne deltager I denne hasitlgt vokfestival, som et par garvede danske evenImagere står bag.

For mere info: www.presentaarhus.com

