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Live action från fiskfångande björnar
Jag vet, jag vet – det här är kanske inte ”tv” i ordets 
sanna bemärkelse. Men det är ändå den här ”kanalen” 
jag lagt ner mest tid att titta på senaste dygnet! Det är 
sajten Explore.com som placerat ut kameror på olika 
intressanta ställen för att du live-streamat ska kunna 
titta på djur. Från valpar till hajar och så björnarna i ett 
naturreservat i Alaska då! Björnkameran sänder dygnet 
runt och det är helt hypnotiserande att se de lurviga björ-
narna i forsen tålmodigt vänta på att fånga sig en fet lax.

Snart kommer Ernst!
Jag älskar Ernst Kirschsteiger! Helt oironiskt. Han verkar 
så genuint supersympatisk och o-macho. Jag önskar att 
alla män var som Ernst Kirschsteiger, världen skulle vara 
så mycket bättre då! I årets Sommar med Ernst (TV4), 
den nionde säsongen, ska Ernst Kirschsteiger ta itu med 
en gammal herrgård i Kristinehamn i Värmland. Ser så 
mycket fram emot att se honom mysa runt i vacker miljö 
och leverera odödliga repliker i vanlig ordning.

The Magicians går att streama i Sverige
Jag blev inte helt såld på tv-serien The Magicians. Jag av-
gudade däremot Lev Grossmans bokserie om den depri-
merade losern Quentin som börjar på magi-universitet. 
Nej, det är inte ”Harry Potter för vuxna” som den såldes 
in som, tänk snarare en blandning av Donna Tartts Den 
hemliga historien och Narnia. Men tv-serien gick alldeles 
för långt från böckerna och var dessutom gräsligt felcas-
tad med alldeles för snygga personer. Men! Har du inte 
läst böckerna är The Magicians en snygg och härlig serie 
som passar perfekt att streama på sommaren. Finns nu 
på HBO Nordic.

Bibliotekstjuven åter på SVT Play
Såg ni Bibliotekstjuven när den gick? Nu har du som 
missat den en andra chans! Det var en väldigt bra och 
extremt ångestladdad miniserie, som bygger på verkliga 
händelser. John är bibliotekarie på Kungliga biblioteket 
och har hittat en möjlighet få tag på extra pengar för att 
upprätthålla en lyxig livsstil. Han börjar stjäla värdefulla 
böcker ur bibliotekets samlingar som han sedan säljer 
vidare.

Blodiga Scream är tillbaka med säsong 2
Nu snackar vi tv-serien Scream, inte filmerna. Masken 
är ny, men morden på unga och snygga tonåringar i små-
stad är desamma! Precis som i filmerna 
försöker en liten grupp lösa mördarens 
gåta med hjälp av skräckfilmstrivia innan 
de själva blir offer. Bex Taylor-Claus 
(Bullet i The Killing) är enastående 
som outsidern Audrey och lyfter det 
ibland  ... hrm, ojämna skådespeleriet. 
Ska du bara se en blodig slasher i 
sommar, testa att se Scream! Går 
på MTV.
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Konstnärskooperativet Not 
Quite i det gamla pappers
bruket i Fengersfors utanför 
Åmål har vänt befolknings
minskning till befolkningsök
ning. På tisdag ställer man till 
med endagsfestival. Dagens 
ETC fångade arrangören 
Olivia de Jong mitt i förbere
delserna.

Hur går det?
– Just nu försöker jag hitta ett 

segel att ha över scenen, och göra 
listor på när folk anländer så att 
jag inte missar dem. Det är ju inte 
som att komma till en stad.

Är det mitt i skogen?
– Här bor väl ungefär 300 

människor. Samhället är döpt 
efter Fengersfors bruk, som bör-
jade som ett järnbruk och senare 
blev pappersbruk. Det är fint att 
bruket kan spela en liknande roll 
i dag som tidigare.

Det ger bruksort en ny klang?
– Fengersfors har varit en 

utflyttningsort. Sedan början 
av 00-talet då några elever från 
Stenebyskolan bestämde sig för 
att starta en kollektivverkstad i 
det gamla bruket har orten blivit 
attraktiv. Nu är det nästan svårt 
att hitta någonstans att bo! Det 
är kul när något händer där man 
bor, det är väl därför som jag 
axlat rollen.

På små orter är det väl så att 

man får ordna den här typen av 
arrangemang själv?

– Det finns ju plats och man 
har tid. Det är ganska lätt att 
få stöd av kommunen. Jag fick 
precis reda på att vi har fått lite 
pengar. Man måste ha is i magen 
när det gäller det ekonomiska.

Festivalen har ingen camping?
– Jag förespråkar allemansrät-

ten. Det finns också flera bra bed 
and breakfast-ställen runtom-
kring här. Det är bara bra om 
man kommer tidigare, det finns 
mycket att se. Just nu har vi fyra 
utställningar.

Hur har du gjort musikurvalet?
– Väldigt många artister hör 

av sig. Jens Lekman spelade hos 
oss förra våren och tyckte att det 
var så fantastiskt att han hörde 
av sig nu för sin kompis, Evelyn 
Morris, räkning. Hon är från 
Australien, jag lyssnade och hon 
var jättebra! Jag väljer det jag kan 
stå för, det som jag tycker är bra. 
Annars vore det liksom ingen 
mening, jag gör ju det här ideellt. 
Det blir allt från kletzmer till 
elektroniskt.

Ni har en bättre könsfördelning 
än många andra festivaler, fast 
den inte är uttalat feministisk. 
Hur kommer det sig?

– Jag har så klart tänkt på 
att väga upp hur musikscenen 
annars ser ut, men jag har inte 
marknadsfört festivalen så. Folk 
kommer väl att märka det ändå.

Nästan som om det vore ... 
normalt?

– Ja, man agerar väl utifrån 
hur man vill att samhället ska 
vara. Jag har ju en sådan jäkla 
makt eftersom det bara är jag 
som väljer. En ensam kvinna.
Var kommer Rupetkov ifrån?

– En gång åkte jag och min vän 
Ida tåg i Östeuropa. De har så fina, 
färgglada, gamla tåg där. Vi satt 
i en kupé med en man som försök-
te frälsa oss. Han hette Rupetkov. 
Det är ett roligt namn att säga.
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Olivia de Jong hoppas på en blandad publik och många besökare, även från asylboendet där hon arbetar.  BILD JONATAN MALM

”Det är ju inte som att 
komma till en stad”
Endagsfestival anordnas utanför Åmål

Not Quite Rupetkov
l Konstnärskooperativet Not 
Quite har sedan 2002 byggt 
upp verksamhet i Fengersfors 
i Norra Dalsland som i dag 
omfattar runt 60 konstnärer, 
designers och hantverkare. I 
det gamla pappersbruket finns 
i dag också bageri, kafé, galleri, 
butik och kursverksamhet.

l Tidigare år har Not Quite dri-
vit festivalen Not Quite Roots 
som en förfest till bluesfestiva-
len i Åmål. I år blir inriktningen 
en annan då Olivia de Jong tagit 
över ansvaret och därför har 
festivalen nu fått namnet Not 
Quite Rupetkov. Olivia de Jong 
är möbelsnickare och har en 
bakgrund som klubbarrangör.


