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OMNI 
betyder ALLT
! "#$%&'()*+'( !e Nomi Song finns en 
scen där Klaus Nomi bakar limepaj i tv. 
Varsamt separerar han äggen och förklarar 
hur man bäst vispar vitan till skum. Sedan 
demonstrerar han en kavalkad av bakverk i 
kameran: mandelchokladtårta, hasselnöts-
maräng, linzertårta med »smör, smör, smör, 
hasselnötter och hallon…«

»Hur lärde du dig konsten att baka?« 
frågar reportern.

»Självlärd, självlärd«, svarar Klaus. »Som 
det mesta jag tar mig an.« 

,-"" ! "'( )./$0 /)0"'( Immenstadt 
1233, året före det andra världskrigets slut, 
växer Klaus Sperber upp med sin mamma. 
En dag kommer hon hem med en vinylskiva 
där operasångerskan Maria Callas sjunger 
Puccinis Tosca. Klaus blir operafrälst. Senare 
får han jobb som publikvärd på Deutsche 
Oper i Berlin. Ibland sjunger han på gay-
klubben Kleist Kasino. Men trots att Berlin är 
en världsstad är den för trång för Klaus. »Åk 
dit du hör hemma«, säger någon vid rätt till-
fälle. Klaus Sperber tar flyget till New York. 

I stadsdelen East Village på Manhattan lär 
han känna fler som söker alternativa sätt att 
leva. Han blir Klaus Nomi. Namnet anspe-
lar på science fiction-magasinet Omni. På 
att Nomi låter som »know me«. Och på det 
latinska ordet omni, som betyder allt.

Första gången han framträder som Klaus 
Nomi är på Irving Plaza. Hans röst är så 

kra4full att publiken tror att han mimar till 
en inspelning. Han blandar barockopera och 
synt, kabaret, science fiction och futuristiskt 
rymdmode. Han sjunger verk av tonsättare 
som Henry Purcell och Camille Saint-Saëns, 
låtar av Lou Reed och Lesley Gore. Han lär 
känna David Bowie. 1252 framträder de till-
sammans i tv-showen Saturday Night Live. 

Klaus Nomis stil är full av referenser. 
Triangelformad plastsmoking bars av David 
Bowie och, innan dess, poeten Tristan 
Tzara. Konferencier-looken för tankarna 
till filmen Cabaret – som handlar om nazis-
men i 67-talets Berlin – medan det svartvita 
sminket påminner om 1877-talets japanska 
teaterform kabuki. Själv sa Klaus Nomi 
att en man utan smink är som en tårta utan 
glasyr: smaklös och ointressant. Under hela 
sin karriär försörjer han sig som konditor.

90" *+ "') $:0%/ (#&! slår an i sin 
samtid? Vad har han att säga oss idag?

Under 57- och ;7-talet hägrar apokalyp-
sen över jorden. Vietnamkriget urartar, det 
kalla kriget splittrar världen i öst och väst. 
När aidsepidemin kommer är det ett bakslag 
mot 87-talets paroll om love, peace and under-
standing. Många ser aids som Guds stra<. 

Kulturlivet svarar med dystopier som 
Margaret Atwoods roman !e Handmaid’s 
Tale, filmer som Blade Runner och A Clockwork 
Orange och civilisationskritiska band som 
Ramones och Blondie. I låten Ding dong! !e 
witch is dead år 12;= liknar Klaus Nomi den 
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brittiska premiärministern Margaret  
Thatcher med häxan i Trollkarlen från Oz. 

Mitt i allt detta gestaltar Klaus en utopisk 
dröm om en friare värld. Under 2000-talet 
har han inspirerat modedesigners som 
Gareth Pugh och Jean-Paul Gaultier och 
hyllats av tonsättaren Olga Neuwirth i 
musikstycket Hommage à Klaus Nomi. Fort- 
farande tycks Klaus Nomi peka mot en 
framtid där det är möjligt att existera på 
egna villkor. På det sättet angår han oss alla, 
ständigt. 

1982 gör Klaus Nomi en av sina sista 
shower. Iklädd en röd barockkostym sjunger 

han Cold Song ur Henry Purcells barock-
opera Kung Arthur:

What power art thou, who from below / Hast 
made me rise unwillingly and slow / From beds of 
everlasting snow? / See’st thou not how stiff and 
wondrous old / Far, far unfit to bear the bitter 
cold / I can scarcely move or draw my breath / 
Let me, let me, freeze again to death.

Den 6 augusti året därpå, 1983, dör Klaus 
Nomi i New York, 39 år gammal.  

Hedvig Ljungar

Klaus Nomi i New York, 1982.

En banbrytande artist  
mitt i rampljuset. En  
egensinnig människa  
i normalitetens periferi.  
Vem var Klaus Nomi?  
Vad var det han slog  
an i sin samtid?  
Och vad har han att  
säga oss idag?


