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”Det är en ynnest att lyckas”

○○Mats Strandbergs senaste roman 
”Konferensen” kom i våras. Den 
handlar om en kommuns exploa
teringsavdelning som åker på per
sonalkonferens. Men tillitsövning
arna hinner knappt börja innan en 
hämndlysten mördare slår till.

–○Den är ett slags kriminalroman. 
Fast den utspelar sig dygnet innan 
polisens utredare kommer till 
platsen och det är offren som står 
i centrum, säger Mats Strandberg.

Trots att förvecklingarna är rus
kiga är själva personporträtten väl
digt humoristiska.

–○Jag älskar att göra research och 
fick höra många galna historier från 
kommunpolitiken. Dessutom har 
jag stött på flera av de här typerna 
på olika arbetsplatser genom åren.

Det är just de  mänskliga relationer
na som intresserar honom och som 
han tycker är roligast att skildra. 
Hur människor som är väldigt olika 
tvingas samarbeta, ofta under ext
rem press.

Även det egna beteendet fasci
nerar honom och på senare tid har 
han återvänt till terapisoffan.

–○Det är spännande att utforska 
nya lager i livet. Jag vill inte stag
nera och för mig är det viktigt att 
komma till rätta med sådant som 
står i vägen för att utvecklas. Apro
på att fylla år så kände jag att jag är 
för gammal för att fortfarande älta 
vissa saker, säger han.

Mats Strandberg har bearbetat 
saker med psykologhjälp tidigare i 
livet och vet att det hjälper. Det är 
också ett sätt att förstå andra män

niskor bättre. Just nu funderar han 
mycket på hur vi minns saker. Hur 
vi medvetet eller omedvetet frise
rar och efterkonstruerar saker som 
vi har varit med om.

–○Det behöver inte ens handla 
om några stora trauman. Det finns 
en enorm kraft i livslögner som är 
spännande att utforska.

Att skräck och fantasy  blev hans 
genre går att spåra till uppväx
ten. Det är i alla fall hans egen 
teori. Han kommer från den lilla 
bruksorten Fagersta i Bergslagen. 
Hans mamma led av en smärt
sam reumatisk sjukdom. Hennes 
plågor var skrämmande och Mats 
hanterade sin oro genom att plöja 
böcker.

När han upptäckte Stephen King i 
tioårsåldern blev det ett slags  ventil.

–○Jag som var rädd för allt kände 
mig stark av att läsa honom. De 
utsatta barnen, som nästan alltid 
förekommer i Kings romaner, fick 
mig att känna mig mindre ensam.

Som homosexuell och icke sport
intresserad kille kände han sig an
norlunda och han var mobbad i 
skolan. Han längtade bort och läm
nade hemorten redan som 16åring 
då han flyttade till Stockholm för att 

gå gymnasiet. Genom en praktik på 
TV4 halkade han in på journalisti
ken.

Efter många års arbete i högt 
tempo blev han sjukskriven för 
utmattning. Det blev en viktig 
vändpunkt. För även om det var 
en fruktansvärt jobbig tid, innebar 
krisen också att han insåg att han 
kunde leva på ett annat sätt: Han 
vågade säga upp sig, börja frilansa 
och skriva böcker.

Sitt stora genombrott fick han 
med böckerna ”Cirkeln”, ”Eld” och 
”Nyckeln”, som han skrev tillsam
mans med Sara Bergmark Elfgren. 
De handlar om ett gäng gymnasie
tjejer på en bruksort som upp
täcker att de har magiska krafter. 
Fantasysviten var tänkt för ungdo
mar, men blev en succé även bland 
vuxna läsare.

–○Det är en ynnest att lyckas på 
det viset. Den framgången har bi
dragit till att jag kan leva på det här 
och fortsätta skriva vad jag vill.

Att fylla 45 år  känns förvånansvärt 
mycket, säger han. Som något av ett 
skifte i livet. Det har fått honom att 
tänka mer på vad man lämnar efter 
sig och vilket avtryck man gör.

–○Min man och jag har inga egna 
barn, men jag har en nära och fin 
relation till min guddotter. Hon ska 
få ärva mig. Det känns för första 
gången meningsfullt att lämna efter 
sig något.

Fast någon åldersnoja lider han 
inte av.

–○Mitt tips för att undvika det är 
att ha en äldre partner! Min man är 
nio år äldre, vilket gör att jag alltid 
känner mig ung, säger Mats Strand
berg och skrattar.

–○Han visar också att man kan 
bära sina år väl och fortsätta att ut
vecklas.

Lisa Wallström/TT

Han är författaren som lyckas förvandla våra gråaste 
vardagsmiljöer till spelplatser för nagelbitande fasa. 
”Skräck genren är ett sätt att hantera våra verkliga rädslor, 
säger Mats Strandberg. 

_
Det finns en enorm 
kraft i livslögner 
som är spännande 
att utforska.

45
Mats Strandberg
Gratuleras till:  Fyller 
45 år den 23 oktober.
Gör:  Författare.
Bor:  Stockholm.
Familj:  Maken Johan 
Ehn, skådespelare och 
författare.
Om att fylla 45:  ”En 
känsla av skifte, mer än 
när jag fyllde 40. Det 
låter så medelålders – 
eftersom det är det. En 
siffra som känns mer 
än vad jag trodde.”
Så firar han födelse
dagen:  ”Jag är i Berlin 
då, Johan och jag ska 
gå ut och äta med 
vänner.”
Läser just nu:  Jane 
Fondas självbiografi, 
”My life so far”. ”Den 
är bra, jag gillar bio
grafier.”
Fritidssyssla hemma:  
”Läsa. Och plugga 
spanska. Umgås med 
vänner och gå på bio. 
Jag är med i Guld
baggens nominerings
jury i den internatio
nella klassen så just 
nu ser jag massor av 
kvalitetsfilm.”

DN gratulerar.

Mats Strandberg 
vill inte stagnera 
och tackar sitt 
yrke som förfat
tare, sina vänner 
och terapin för 
att han fortsät
ter att utvecklas. 

Till minne.

Åke Nilsson

Konstnären Åke Nilsson, Lund, har 
gått bort efter en kort tids sjukdom 
vid 86 års ålder. Närmast anhöriga 
är barnen Ola och Ylva och systern 
Brita.

○○Åke Nilsson tillhörde en gene
ration Göteborgsmålare som fören
ade ett stort intresse för form och 
färg med ett behov av att diskutera 
politiska och existentiella frågor 
i sin konst. Nilssons målningar 
är som lackmuspapper på tidens 
tillstånd, från Warszawapaktens in
vasion av Tjeckoslovakien 1968 till 
inbördeskriget i Syrien på 2010ta
let. Atomkraftshotet, miljöförstö
ringen, skogsdöden och många 
andra brännande samtidsämnen 
fann också pregnanta uttryck i 
hans konst.

Åke Nilsson hade, liksom fadern 
Göteborgskoloristen Nils Nilsson, 
en dubbel hemhörighet i Skåne 
och Göteborg. Åke Nilsson föddes 
i Malmö 1935 men växte upp i 
Göteborg, där han också gick på 
Slöjdföreningens skola 1951–1954 
och Valands målarskola 1955–1958. 
På sistnämnda hade han bland 
andra Torsten Renqvist som 
lärare, en konstnär som genom sin 
sökande metod fick stor betydelse 
för Nilsson. Men än viktigare var 
generationskamraterna Bertil 
Berg, Roj Friberg, Bernt Jonasson, 
Folke Lind och Gunnar Thorén 
samt 1960talets ökade samhäl
leliga fokus på miljö och världs
politik. Nilssons stora samtidskom
menterade dukar väckte nationell 
uppmärksamhet och köptes in av 
bland annat Moderna museet och 
Göteborgs konstmuseum.

1976 flyttade Åke Nilsson till 
Hovs Hallar vars steniga och 
bergiga landskap finns gestaltat på 
många dukar. Närheten till Köpen
hamns museer blev viktig och han 
gick ofta i dialog med sina stora 
förebilder som Picasso, Munch, 
Brueghel och Goya även om det 
kan krävas viss uppmärksamhet 
från betraktarens sida att varsebli 
det.

De sista 20 åren av sitt liv levde 
Nilsson i Lund. Mörka visioner om 
världshändelser blandades med ett 
slags minnesbilder av människor 
som han sett i affären, på gatan 
eller på bussen. Han fångades 
särskilt av personer med distinkta 
utseenden exempelvis punkare. 
De är inte tänkta som porträtt utan 
utgör snarare ett galleri över korta 
möten på stan.

Till sina barn, Ylva och Ola, har 
han sagt att den dagen han går bort 
skulle de minnas honom genom 
att öppna en flaska gott rödvin 
och sätta på Sjostakovitjs åttonde 
symfoni. Också jag tänker sätta på 
stereon och hälla upp ett glas vin 
för att minnas en kär vän, en stor 
målare och en rakryggad person 
som inte kompromissade med sin 
övertygelse.
Jeff Werner 
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Åke Nilsson 
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