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har att göra med att den ”nya”
uppgiften att utse nobelpristagare
i litteratur som akademien lite
motsträvigt påtog sig vid förra
sekelskiftet tar allt mer av arbetet
i anspråk. Björn Rudholm i Expressen tillhör dem som tycker att en
annan jurist passat bättre och passar på att i en bisats avfärda Lotass
som ”en snabbt kanoniserad samtidsförfattare”. Snitsigt formulerat
kanske men omotiverat och ogrundat. Lotass debuterade 2000 och

har en spännande, uppmärksammad och prisbelönt (bland annat
tre gånger nominerad till Augustpriset) katalog i ryggen, och en
avhandling om Stig Dagerman
(2002). Hur som helst är det kul att
de aderton i praktiken frångått
den nästan tvåhundraåriga könskvoteringen, om man räknar Kerstin Ekman (som inte längre deltar
i arbetet) befolkas de prestigefyllda stolarna nu av sex (av hittills
åtta invalda) kvinnor. Dessa aukto-

riteter som påverkar och sprider
språk och vitterhet ut i världen.
JA

Gör det igen
Tidsskriften Socialpolitik blir man aldrig
besviken på. I nya
nummer 1/2009 den
perfekta intervjupersonligheten: Suzanne Osten, som har
så mycket klokt att

säga – och gör det också. Samt ett
skönt och praktiskt exempel på
hur det går när prostitutionen
legaliseras. I Melbourne gick
det åt helvete. Respekt?
Glöm det.
JA

Upptempo
Tempo dokumentärfestival
avslutades i helgen och priser delades ut. 2009 års välförtjänta vinnare av

läsning

Sthlmdoc-priset blev Hanna Heilborn och David Aronowitsch för
Slavar som vi tidigare skrivit om.
Tempo documentary award gick
till Hr Landshövding, av Måns
Månsson. Andra priser och omnämnanden gick till Randi Mossige
Norheims Irina och Andrej (Tempo
radio award), och Danjel Nams
Nyfiken på gul, och Ulrika Bergqvists Skuggmannen (TRAtävlingen).

KRÖNIKA

FILM
Josephine Askegård
Övriga kulturkrönikörer: Tiina Rosenberg, Göran Greider, Anna Hellgren, Jonas Fogelqvist

Hos horan
OSCARSGALAN HAR VÄL de flesta redan
glömt. Spektaklet är feberframkallande, kanske på samma sätt som den i
all evighet pågående Melodifestivalen,
men inte direkt någon värdemätare på
branschens produktkvalitet. I efterhand
är det mest stjärnorna på röda mattan
i verkliga livet som uppmärksammas
och inte de filmer de medverkat i. En
av dessa var, med tre vunna Oscarstatyetter av tretton nomineringar,
obegripligt nog Benjamin Buttons
otroliga liv. När jag ser filmen undrar
konspirationsteoretikern i mig om
mängden av nomineringar var till för
att tvinga huvudrollsinehavaren, Brad
Pitt, till galan för att han med fru och

”Flickorna i spetskorsett
och kängor var inga sura
feminister eller sjuka
narkomaner; nej, ‘förr
i tidens’ horor var av
annat virke.”

ter. Svårigheterna har de lyckats lösa längs
vägen. Samtidigt menar han att det faktum
att sådana initiativ behövs i sig är en kritik
mot det svenska samhället.
– Jag tycker verkligen att samhället, i
synnerhet politikerna, borde ta upp och
arbeta på allvar med de här frågorna,
sammanfattar han.
kulturen@arbetaren.se

Fakta Läs och lär
I I dag när Läs och lär-projektet ungefär 60
elever per termin. De är uppdelade i två
grupper i åldrarna 8–13 år och 13–18 år. De
läser ungefär 12–15 böcker/termin. Arbetet är
ideellt.
I den somaliska föreningen ingår dessutom
läxhjälp, där två vuxna hjälper de barn som
behöver det.

exfru skulle ge stjärnglans åt den allt
mindre mytifierade tillställningen.
Filmen är i alla fall rent skräp.
Även de som inte sett Benjamin
Buttons otroliga liv kanske har ett hum
om handlingen: ett barn föds med en
kropp som ser ut som en mycket gammal människas och lever sitt liv så att
säga baklänges. När han dör blir han
ett rosigt spädbarn igen. Omgivningens
förväntningar på pojken/mannen
påverkas av hans utseende snarare än
hans mognad som ju pågår tvärtemot
hans yttre. Under processen ska, som
vanligt, mannens liv och verk skildras
för oss. Och oj, vad bekant det blir.
Någon gång i tjugofemårsåldern
möts Buttons utseende och utveckling
och då kommer den: horscenen. Eftersom det är den glada och moderliga
horan som ska skildras är det ju ”tur”
att det hela utspelar sig i jazzigt trettiotal. Man kan nämligen svårligen,
trots allt, tänka sig en positiv bild av en

bordellscen från 2000-talet med loja
horor som plötsligt tänder till på alla
fyra när vår tidigare, lite motvilligt
ditsläpad av en tuffare kompis, helt
oskuldsfulle huvudpersonskund plötsligt fattar grejen.
Det hela är så unket att det kan jämföras med naiviteten i Fellinis filmer
(som utspelar sig på 1920-talet) eller
gamla vilda västernfilmer. Här kan man
verkligen säga att i filmer om pojkars
utveckling till män är uttrycket ”att
fångas med brallorna nere” inte direkt
något nesligt utan en del i en initiationsritual, nödvändig för honom att
genomgå för att komma vidare i manlig mognad. Och det är den erfarna
horan (i tjugoårsåldern) som ska hjälpa
till med det hela. Senast jag såg ett så
flagrant exempel på den manliga fantasins dominans över den krassa verkligheten var Stig Larssons dramatisering
av Peter Birros manus August som gick i
SVT i december 2007 (och som utspelar
sig på 1870-talet).
man har historien att ta
till när det gäller manlighetens danande. Flickorna i spetskorsett och kängor var inga sura feminister eller sjuka
narkomaner; nej, ”förr i tidens” horor
var av ett annat virke, de var nog
kanske snarare lite som Ulla Winbladvarianten: en glad sexarbetare med
stora tuttar och ett par varma lår att
krypa ned mellan när det blåser. Och
inga sura miner utan ett sorglöst
skratt. I alla fall om vi ska köpa filmbordellerna. Sedan kan den vuxne
mannen också återvända till sin första
hora för ett nostalgiskt möte med sig
själv som ung. Om och om igen.
Ja ni ser: Det är Benjamin, Stig,
Peter, August och de andra i grabbgänget i skön förening. Med Oscar.
Om och om igen.

VILKEN TUR ATT

KU LT UR TI PS ET !

Gå på Asylshopping på
Scenario. Ett collage av
röster, där handläggare
letar "äkta flyktingar" och kvinnor ses som
bihang till männen i asylsökarrouletten. Premiär
på fredag 13 mars, Hantverkarg 78 i Stockholm.
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