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Stockholm
är inte Sverige
På Moderna MuSeet i Stockholm visas just nu en utställning om galleriet
Ynglingagatan 1, som var ett hippt
utställningsrum i huvudstaden på
1990-talet. Utställningen har kritiserats för att okritiskt hylla en aktör på
den kommersiella marknaden. Och
för att en av dess curatorer, Thomas
Ekström, var en av galleriets grundare.
En solkig sammanblandning av museets granskande uppdrag med konsthandelns merkantila, kan tyckas.
Men värre är att Moderna museet
åter sätter likhetstecken mellan vad
som var viktigt i Stockholm och i
Sverige. Ynglingagatan 1 dök upp på
konstscenen efter det att den institutionshyllade postmodernismen gått
ur tiden i samband med finanskraschen 1992. På 16 kvadratmeter visades
ofta gränsöverskridande utställningar
som inte passade i konstens finrum.
Vad SoM inte fraMgår av Moderna

museets historieskrivning är att liknande konstnärsdrivna aktiviteter
skedde långt tidigare på andra håll
i landet. Utställningsrum som upplöste gränserna mellan konstarterna,
som verkade subversivt och nyskapande, fanns inte minst i 1980-talets
Göteborg. Aktörer som Sub Bau,
Phauss, Radium 226.05 och Monitor
tog avstamp i idéer om vad konst kan
vara som befann sig ljusår från den
institutionella postmodernismen i
Stockholm vid samma tid.
Detta inte sagt som ett småsurt ”Göteborg var först och bäst”, utan för att
synliggöra vilka problem som uppstår
när lokala perspektiv misstas för nationell överblick.
Men kanske håller Moderna museet
på att släppa sin identitet som hela
Sveriges moderna museum, på samma
sätt som Dagens Nyheter abdikerat
från att vara en rikstidning? Så kan i
varje fall den senaste tidens offentligt
luftade motsättning mellan huvudinstitutionen i Stockholm och dess
filial i Malmö tolkas. Det faktum att
huvudstadens Moderna museet på
webben numer lagt till bestämningen
”Stockholm” för att differentiera sig
från sin filial i Malmö tycks signifikant. Precis som att Dagens Nyheter
sedan några månader har bilagan:
DN.STHLM.
några kanSke MinnS 1990-talets debatt om att delar av det nationella ansvaret för att samla och visa den svenska konsthistorien borde förläggas
utanför Stockholm. Röhsska var på
tal som ett nationellt designmuseum.
Malmö lyftes fram som en lämplig
plats för ett nationellt samtidskonstmuseum. Kanske är det dags att åter
väcka dessa idéer. Om nu Moderna
museet Stockholm bestämt sig för att
vara ett lokalt museum på samma sätt
som Dagens Nyheter bestämt sig för
att vara en lokaltidning. Varför ska då
Moderna museet Stockholm finansieras med statliga medel?
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sett och hört
vad som icke var
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”

kan någon vara

snäll och ta telefonen
– säg att jag är upp-

tagen.

DenbrittiskaförfattarenP d
James(PhyllisDorothyJames)
svarariVanity fair på
fråganomvadhon
sägeralltförofta.

Inga genvägar
till hållbar miljö
IdagavslutasklimatmötetiDurban.Nils-AageLarssonharlästMarkLynasnyabok
TheGodspecies–en inbJudan till en öPPen diSkuSSion oM det fortSatta
kliMatarbetetS MöJligheter,prioriteringarochvärdegrund,skriverhan.

bok
Mark lynaS
the god species: how the planet
can survive the age of humans

Den pragmatism som krävs av de människor
som redan har drabbats påtagligt av uppvärmningen – som de grönländska säljägare
som P1 rapporterat om som inte längre kan
FourthEstate
lita på att havsisen bär dem – är förstås av
ett annat slag. Vanmakt är alltid en besvärlig
”För det första fungerar inte skuldbeläg- börda. Och isbjörnarna? Tja, de får väl ansöka
gande som kampanjstrategi. Om man får om omskolningsbidrag och bli brunbjörnar
människor att känna sig illa till mods över istället (och göra det innan bidragen tar slut).
vad de gör måste man visa dem på ett realisJag antar att Lynas har befunnit sig i Durtiskt och genomförbart alternativ. Och för det ban i samma egenskap som på klimatmötet i
andra är pragmatism bättre än renlärighet. Köpenhamn – som klimatrådgivare till MalVarenda gång.”
divernas president. Han har, poängterar han
Detta slår klimatjournalisten Mark Ly- i boken, lärt sig mycket om praktiskt klimatnas fast i sin nya bok The God species: how the arbete av att vara verksam som en sådan. Det
planet can survive the age of humans. Han gör låglänta öriket kommer ovillkorligen att bli
det på tal om vad han uppfatett av de första offren för den
tar som ogenomtänkt miljö- Hellre vara
stigande havsytan.
rörelsekritik mot systemet
Men Lynas är dessutom en
flexibel och
med klimatkompensation
klimatjournalistikens vikför flygresenärer. Men boken uppnå resultat
tigaste frontfigurer och har
igenom återkommer han ofta
inte minst gjort sig känd som
till samma – jag skulle nästan än principfast
en omsorgsfull och tålmodig
vilja säga klimatreformistiska och inte göra det pedagog på ett område där
– tema. Till vikten av inte låta
pedagogik verkligen behövs.
det bästa men kanske ouppnåeliga på kli- Hans första bok, klimatreportaget Oväder
matområdet stå i vägen för det någorlunda (2004, på svenska 2005), öppnade ögonen på
goda och med lite ansträngning fullt möj- många – inklusive undertecknad. Och bok
liga. Hellre vara flexibel och uppnå resultat nummer två, den mer populärvetenskapligt
än principfast och inte göra det, skulle man hållna Sex grader (2007, på svenska 2008), visar
också kunna formulera det.
gradhöjning för gradhöjning (och det handlar om global årsmedeltemperatur här) vilthe god SPecieS har Verkligen käntS som
ken härligt apokalyptisk framtid som väntar
en lämplig bok att fördjupa sig i under de oss om vi fortsätter släppa ut växthusgaser
tolv dagar klimatmötet pågått i Durban – som hittills.
för om klimatmöten förutsätter någonting
är det ju pragmatism och åter pragmatism. i the god SPecieS tar lynaS om möjligt ett

Mark Lynas
* Född1973påFiji,växteuppiPeru,Spanien
ochStorbritannien.

* Journalist,författareochmiljöaktivist.
* KlimatrådgivaretillMaldivernaspresident.
* Påsvenskafinnsoväder(2005)ochSex
grader(2008).

ännu bredare grepp om vår globala belägenhet och utgår från de nio planetära biofysiska gränsvärden – ”planetary boundaries”
– som en grupp forskare ledda av Johan
Rockström vid Stockholm Environment
Institute menade sig kunna identifiera för
två år sedan. Gränsvärdena ifråga har med
biologisk mångfald, klimatet, kväve och
fosfor, sötvatten, markanvändning, kemisk
miljöbelastning, aerosoler (stoftpartiklar i
luften, exempelvis sot), ozonskiktet och försurningen av havet att göra. Rockströmgruppens pionjärarbete är ett försök att kvantifiera hisnande komplexa förhållanden och
återkopplingar i jordsystemet och skönja
var systemets avgörande trösklar finns och

djuna barnes får allt att gunga
bok
dJuna barneS
en farlig flickas
dagbok

Översättningochefterord:
ChristianEkvall
Bakhåll

i djuna barnes noveller finns ett
melodramatiskt drag som låter
människorna i all sin ömklighet
triumfera över livets trivialiteter,
skriver lisbeth larsson.

Djuna Barnes har kommit att bli en av modernismens och tillika den lesbiska littera-

turens stora ikoner. Med romanen Nattens
skogar bröt hon alla litterära tabun, inklusive
de rent stilistiska. Den store T S Eliot skrev
i förordet till originalutgåvan 1936 att bara
en läsare med en högt uppövad förmåga att
läsa poesi kunde uppskatta denna roman till
fullo.
Den samling nyöversatta noveller som förlaget Bakhåll nu ger ut med titeln En farlig

