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D
et är lättklätt, 
svettigt och hett. 
Kanske tror du 
att jag pratar 

om Kuta Beach eller Naa-
ma Bay. Nej, platsen är en 
träningslokal på närmare 
hundra kvadratmeter i cen-
trala Malmö. 

Där inne trängs 36 perso-
ner på var sin gummimatta. 
Den fyrtio-gradiga värmen 
får männen att blotta sina 
överkroppar medan kvin-
norna bär träningstopp.
I nittio minuter böjer och 
bänder de sina kroppar 
i exakt 26 olika ställningar, 
med namn som kaninen 
och krigaren.  

Det handlar om  Bikram 
yoga, en yogaform uppkal-
lad efter sin indiske grun-
dare, Bikram Choudhury. 
Hans koncept med att mixa 
tusenårig österländsk filo-
sofi med tuffa fysiska öv-
ningar har slagit ner som 
en bomb i Malmö och 
Stockholm. 

  När jag första gången 
stötte på träningsformen 
för mer än sju år sedan 
var det ingen som förstod 
vad jag pratade om. Nume-
ra sticker yogamattan upp 
i var och varannan väska 
i vår stad. Enligt yogalära-

ren Mine Taylan är trycket 
så stort att hon öppnar yt-
terligare en studio till hös-
ten. 

Vad är det  då som gör att så 
många fastnat för det här? 
I Stockholm flockas huvud-
stadsborna kring  Tilde de 
Paula och andra ”TV4-kän-
disar” som i minimalistisk 

klädsel står längst fram i 
salen. Här är det snarare 
stadens litenhet som gör 
att nya fenomen sprider 
sig snabbt från fru Olsson 
till grannen.  

När jag frågar  min fasters 
man, själv indier, om bi-
kramtrenden skakar han 
på huvudet och säger att vi 
har gått på en kommersia-
liserad myt om yogan.   Det 
vill säga att vi är beredda 

att betala mer för sedvan-
lig träning bara för att det 
är inslaget i ett själsfräm-
jande paket. 

  För honom är yoga en 
enda sak. Det är att blunda 
och koncentrera sig på en 
punkt mellan ögonbrynen. 
Efter ett tag träder en röd-
liknande ljuspunkt fram. 
Allt utöver det kallar han 
gymnastik. 

Han och många and-
ra är kritiska mot Bikram 
Choudhury, numera mång-
miljonär som älskar bril-
jantprydda klockor och 
som går under öknamnet 
”Mac Yoga” i USA. 

Är det verkligen okej att 
blir rik på andlighet? frågar 
sig kritikerna. I P1:s pro-
gram ”Godmorgon värl-
den” sa forskaren Jenny-
Ann Brodin Danell nyligen 
att det är något som kom-
mer att bli allt vanligare 
framöver. 

Ärligt talat  bryr jag mig 
varken om ”Mac Yoga” eller 
nyandlighet. För mig hand-
lar det om överlevnad. Att 
få ha lite kläder på sig och 
känna svettdropparna pärla 
sig längs med ryggen även 
vintertid gör att jag står ut 
med Malmömodden. 

Namaste. 

Svettyogan gör dig smärt 
– men knappast upplyst

Den sanna yogan
”För honom är 
yoga en enda 
sak. Det är att 
blunda och kon-
centrera sig på 
en punkt mellan 
ögonbrynen.”
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MALMÖ
Nittonåringen var efter-

lyst i Danmark för ett jät-
telikt värdedepårån. När 
polisen stormade in i hans 
lägenhet i Malmö för att 
verkställa den europeiska 
arresteringsordern hittades 
en magnumrevolver med 
tillhörande ammunition.

Den gömde nittonåring-
en åt en kompis, säger han 
i polisförhören. Han hade 
också en elpistol. Nu åta-

●

las han för vapenbrott, vil-
ket typiskt ger ett halvårs 
fängelse.

Polisens husrannsakan 
kom på begäran av danska 
kollegor, som ville förhöra 
nittonåringen i samband 
med utredningen av mång-
miljonrånet mot Dansk 
Værdihåndtering i Brönd-
by i augusti 2008. Efter 
samarbete mellan svensk 
och dansk polis har cirka 
20 personer gripits för in-

blandning i rånet. Fjorton 
av dem ställs inför rätta på 
måndag.

Det rör sig om gränsöver-
skridande kriminellt sam-
arbete. Hjärnorna är dans-
ka och har hyrt in ”soldater” 
för att göra grovjobbet. Ma-
joriteten av dem är svenska 
medborgare, flera är gäng-
kriminella från Malmö. 

JOAKIM PALMKVIST
joakim.palmkvist@sydsvenskan.se

Malmöbo misstänkt för danskt storrån

MENY FÖR ÄLDRE

Annebergsgården: 
Fiskgratäng med hummersås.

Dammfrigården: 
Skånsk kalops.

Kirseberg: 
Fläskgryta med plommon.

Mathildenborg: 
Kalvfärsmedaljong.
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Parkmöllan: 
Benfri kotlett, bearnaisesås.

Södertorpsgården: 
Rökt makrill med äggröra.

Tuppen: 
Stekt laxfilé, lättstuvad spenat.
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