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Det har gått tolv år och redan då tyckte 
jag att det var en otrolig historia. Det 
bara strömmade in uppgifter, man 

trodde knappt att det var sant.
Katolska kyrkan här hade aldrig hört 

talas om honom, och när jag visade klä-
derna så sade de att de var helt fel för en 
ärkebiskop – han hade ju köpt dem själv.  
Men till paren som han vigde sade han 
”jag är här på hemligt uppdrag så jag kan 
inte skriva ett papper åt er, ni får gifta er 
borgerligt på förmiddagen”. Så de blev i 
alla fall gifta på riktigt.

Han hade gett 
alla målsägande 
i Malmö ett eget 
testamente och 
eftersom de inte 
fick prata om 
det så kände var 
och en att ”just 
mig har han valt 
som sin ar-
vinge”. Jag tack-
ar Gud att jag 
inte fick lära känna honom privat i Malmö, 
för jag hade stått där med ett falskt testa-
mente. Det är jag övertygad om. 

Jag och 15 målsäganden skulle flyga till 
rättegången i Ungern, mitt tjocka proto-
koll översattes till ungerska. Vi väntade 
på att få åka, och så plötsligt var han död. 
Men jag tror fortfarande inte att han verk-
ligen är död. Han hade så mycket kontak-
ter högt upp i den ungerska regeringen. 

Om jag fick träffa ”biskopen” skulle jag 
gärna vilja vill iaktta honom först, se hur 
han lägger upp bedrägerierna. Det var 
skönt att den ungerska polisen höll i för-
hören för han hade nog lurat bort mig på 
sidospår, jag hade inte fått några riktiga 
svar. Det är inte så att jag beundrar ho-
nom, men vi är alla olika och han har fått 
den här gåvan.

Jag trodde att dokumentären skulle bli 
en Janne Josefsson-film, med mycket 
rabblande av alla miljoner han tog.  Men 
Åsa Blanck och Johan Palmgren gör det 
på sitt eget sätt - efter filmen sitter man 
med ett leende på läpparna. 

 Berättat för: 

Karin SvenSSon
noje@svd.se 

Marjatta titoff, pensionerad krimi-
nalinspektör i Malmö som medverkar 
i dokumentären Bedragaren (premiär 
5/9). Hon var med och avslöjade den 
påstådda ärkebiskopen Macdulio Roy 
som internationell svindlare. I Malmö 
lurade han till sig miljoner med hjälp 
av falska testamenten. 

Med egna ord

Plötsligt var 
han död. Men 
jag tror fort
farande inte 
att han verk
ligen är död.
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New York matas 
med svensk film
Elva veckor med kortfilm ska visa att Sverige är mer än Bergman
Med start i morgon och elva 
veckor framåt kan Manhattan
borna se svensk kort och 
konstfilm på independentbion 
IFC Center i Greenwich 
 village. Sverigevännen Shari 
 Roman ser sitt förfilmspro
gram som en kärlekshandling. 

Shari Roman, 
som curerade 
Gus van Sant-ut-
ställningen på 
Allmänna galle-
riet i vintras har 
själv ett antal 
kortfilmer i ba-
gaget, de har 
bland annat vi-
sats i Sundance 
och på Stock-
holms filmfestival. Med stöd av 
främst Svenska Filminstitutet 
och konst- och experimentfilm-
stiftelsen Filmform har hon valt 
ut samtida kortfilmspärlor. 

Biobesökarna kommer bland 
annat att få se Ruben Östlunds 
Guldbaggenominerade Scen nr: 
6882 ur mitt liv, Jens Jonssons Sil-
verbjörn-vinnare Bror min, Ma-
lin Erixsons teckande film om 
hypokondrikern Hypo-Konrad 
och Dan Lageryds videoverk om 
 Eugeniatunneln. 

Shari roman hade länge velat 
sammanföra filmskapare som 
jobbade experimentellt, och 
konstnärer som jobbade med 
film-och videoverk. Den nära re-
lationen till Sverige, som inleddes 
när hon blev inbjuden till Stock-
holms filmfestival första gången, 
gjorde också att hon irriterade sig 
på hur svensk film ofta klumpa-
des ihop med dansk, norsk, finsk 
och isländsk film och kallades 
”skandinavisk” när den presente-
rades i olika sammanhang i USA.

– Precis som om Skandinavien 
var ett enda stort land. På en mid-
dag under New York Film Festi-
val träffade jag en program-
 ansvarig från IFC, berättar hon 
på telefon från New York. 

– Han blev så förtjust i idén 
med ett svenskt kortfilmspro-
gram – för en amerikan låter det 
väldigt exotiskt – så tidsramen 
växte så småningom från två till 
elva veckor. 

IFC Centers långfilmsreperto-
ar består just nu, för att nämna 
något, av en dokumentär om or-
kanen Katrinas efterverkningar; 
en svartvit indie-romcom om ett 
ungt par på drift i LA; ytterligare 
en dokumentär om Harmony 
Korine och andra förgrundsge-
stalter i New Yorks samtida pop-
kulturvärld; och så helgspecialen 
med Bergman-filmer, som pågår 
mellan juli och december. 

– När man säger svensk film 
tänker de flesta amerikaner fort-
farande på Bergman, intygar Sha-
ri Roman, som för att uppdatera 
Sverigebilden även sätter ihop 

två specialkvällar på IFC under 
hösten. 

– Det blir en kväll med längre 
kortfilmer av Tomas Alfredson, 
Jonas Åkerlund, Jens Jonsson och 
Ruben Östlund – en kväll tilläg-
nad era stjärnor. En annan kväll 
ska jag visa en längre kortfilm av 
Joanna Rytel, Att tänka tankar 
man inte vill tänka, om en svensk 
tjej som är kär i en man från 
 Somalia. De flesta har inte sett 
några av de här filmerna innan så 
det kommer att kännas nytt för 
New York-publiken. 

Karoline eriKSSon
08-13 53 48, karoline.eriksson@svd.se

7 Fakta

the 
 Swedish 
 experience
Pågår: 29 
 augusti–13 
 november.

var: alternativa 
biokomplexet 
IFC Center i 
greenwich 
 Village.

vad: Kortfilmer 
av tomas al-
fredson, Jonas 
Åkerlund, 
 Ruben Östlund, 
Joanna Rytel, 
Malin Erixon 
med flera visas 
som förfilmer 
till ordinarie 
 repertoar. 

Curerat av: 
Shari Roman, 
los angeles-
född filmare, 
konstnär, jour-
nalist och för-
fattare till 
 boken Digital 
Babylon: Holly-
wood, Indie-
wood & Dogme 
95.

Mer info
• www.ifc 
    center.com
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90-talet i ostajlad form

The BReedeRS
BERNS, tISDag

3 90-talet fortsätter att flåsa 
oss i nacken och nästa band 

att åter pröva sina vingar efter 
ett lyckosamt förra decennium 
är Ohiogruppen The Breeders. 
Förvisso har bandet redan varit 
delaktiga i 2000-talet, med albu-

met Title TK som släpptes 2002 
efter en nästan nio år lång tystnad 
och Mountain battles som släpp-
tes i våras, men det är otvivel-
aktigt ändå 90-talet som var The 
Breeders årtionde. Förutom att 
gruppen nådde Billboardlistans 
andra plats med singeln Cannon-
ball var de ett av (alla) banden som 
stjärnpryddes med Kurt Cobains 
officiella gillande.  

The Breeders sympatiska front-
figur, den forna Pixies-basisten, 
Kim Deal och hennes bandkam-
rater spelar koncisa och ostajlade 

indierocklåtar som existerar i en 
värld helt fri från modebloggs-
poser och som med jämna mellan-
rum väcker spontanstudsande 
euforireaktioner hos vissa indivi-
der i publiken. 

Kim Deal är den typiska anti-
rockstjärnan som i mörkblå  
t-shirt med vita fläckar (hennes 
turtröja) och långt hår i mittbena 
inte verkar kunna tappa humöret 
av något; inte ens när hennes 
 gitarrsladd åker ur mitt under 
Cannonball.

Vid den 47-åriga Kim Deals 

sida finns hennes tvillingsyster 
Kelley som – åtminstone på and-
ra sätt än det musikaliska – gör 
mindre väsen av sig.

Stämningen mellan de intensi-
va låtarna är avslappnad och hade 
The Breeders musik varit en del 
av kostpyramiden hade de, trots 
sin basala sammansättning, an-
tagligen placerats uppe i toppen 
bredvid sådant som gör sig bäst 
att konsumeras i mindre mäng-
der.

KriStin lundell
noje@svd.sethe Breeders.

Regissören Jonas Åkerlund har gjort filmaffischerna till the Swedish 
 Experience. Bilden på den här affischen är hämtad från hans kortfilm  
the Hidden (1997), en av filmerna som visas på IFC Center under hösten. 

Shari roman 
Foto: PRIVat


