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Sommarprataren: Claes Dahlbäck
Om livet i en
underbar värld
Claes Dahlbäcks Sommarprogram handlar om en
värld galaxer borta från de
flesta människors vardag.

Det är fiiina somrar i skärgården, mycket bra skolor,
en härlig studenttid, riktiga
vänner från flottan.
Sedan blir det Handels
och äktenskap och man får
en underbar liten baby och

En färd längs en
enkelriktad väg
k rö nik a n

Jeff
Werner

k

kultur@gp.se

anske kan olika kulturer indelas efter sitt
förhållande till tid? Många jordbrukskulturer har en cyklisk tidsuppfattning
där tillvaron styrs av hur vinter följs av
vår och sommar av höst. Andra följer
översvämningarnas årliga rytm. Men de
allra flesta moderna samhällen domineras av en
linjär tidsuppfattning. Många av oss som lever i den
moderna världen uppfattar tiden som en färd längs
en enkelriktad väg. Somliga vill fram fort medan
andra längtar tillbaka till förgången guldålder. Och
så finns förstås de som är upptagna av att leva i nuet.
Obekymrade om såväl det förflutna som framtiden.
modErniSmEn var En epok upptagen av framsteg
och förändring. Allt som är fast förflyktigas, skrev
Karl Marx i en träffsäker formulering av det samhälle han såg växa fram. Den som inte hänger med
går under. Det enda man kan vara riktigt säker på är
att världen kommer att se annorlunda ut i morgon.
Vad kan vara mer signifikativt för 1900-talet än de
italienska futuristernas uppmaning att förstöra alla
museer och bibliotek? Att inte låta historiens alla
texter och artefakter bli en hämsko för den nya tidens konstnärer och poeter!
Vilken är den förhärskande tidsuppfattningen
idag? Till en del kan vi säkert känna igen oss i modernismens strävan mot morgondagen. Vi emotser med
förväntan nästa generation mobiltelefoner och nya
medicinska upptäcker.
Tror att våra barns liv
Vår tid är upp- till det bättre ska skilja
från våra egna. Men
tagen av att be- sig
2000-talets dominevara gårdagen. rande tendens tycks
ändå inte vara en rastlös
Dokumentera
marsch mot framtiden,
utan dess motsats:
och arkivera.
fasthållandet vid det
Konservera och förflutna. Vår tid är
upptagen av att bevara
K-märka.
gårdagen. Dokumentera
och arkivera. Konservera och K-märka. Ve den som
river ett gammalt hus eller målar över tidens spår på
en sliten antikvitet. Det är som att upplevelsen av en
allt snabbare resa mot framtiden fått oss att ängsligt
klamra oss fast vid alla spår av det som varit.
Även i våra privatliv tycks det passerade spela allt
större roll. Rent kvantitativt kan det mätas i tillväxten på Facebookanvändarnas tidslinjer. Där trängs
alltfler bilder på allt från en svunnen barndom och
skolfoton till forna förälskelser och semesterresor.
Som om ett liv vore summan av alla händelser som
gått att fotodokumentera.
Som En yttErSta konsekvens väljer allt fler, i syn-

nerhet i USA och Japan, men sedan några månader
tillbaka också i Norden, att resa gravstenar med QRkoder. Ni vet, dessa svartvita grafiska mönster som
kan länkas till webbsidor. Med en smartphone på
kyrkogården kan man ta del av bilder och filmer från
den avlidnes liv. Den som har mest på sin tidslinje
när hon dör vinner.
Jeff Werner är professor i konstvetenskap. Han har en
linjär men ibland väl optimistisk tidsuppfattning.

jobb i finansbranschen. Man
köper ett litet hus i Djursholm, ett skärgårdshus, eller
spontanshoppar en herrgård
vid Mälaren.
Nästan för bra för att
vara sant. Inte ens skilsmäs-

san framstår som
särskilt sorglig.
Efter en tid med
mycket jobb och
litet tid hemma
skiljs paret för att
sedan, när ett lugnare liv står för dörren, gifta om sig. Lyckligare
än förut.

Vi får ta del av
interiörer från
Dahlbäcks många
år som vd och
styrelseordförande i Investor
under tre generationer Wallenberg från
Dodde till Pirre till Husky
men utan att fler spännande

detaljer avslöjas än att Jakob W hade löständerna i ett
glas på skrivbordet.
Först i slutet skymtar
de anställda förbi när de
ordnat överraskningsfest
efter Dahlbäcks sista bolagsstämma. Gäsp.
Ulla Sundström

SkraTT för
frigörelSe
I kampen för frigörelse har man alltid glädje av en påläst,
halvgalen storasyrra som går före och spränger ramar.
Eva-Lotta Hultén läser Caitlin Moran och skrattar både åt
författaren och patriarkatet.
SakproSa

fåniga många av dess ingredienser är. I Caitlin Moran har Bridget Jones författare Helen
Fielding fått en mer vildsint lillasyster. Precis
som romanerna om Jones bygger Morans bok
Konsten att vara kvinna på krönikor hon skriver i dagspress. Skillnaden är att Moran inte
gömmer sig bakom en fiktiv karaktär – hon
berättar om sitt eget liv. Ungefär som Mia

Caitlin Moran

Konsten att vara kvinnna

Översättning: Molle Kanmert Sjölander
Albert Bonniers förlag

Ibland kan jag få för mig att
jag borde köpa fler handväskor och mer smink. Jag kan
visserligen kokettera med
att jag ägnar mitt utseende
väldigt lite av både tid och
pengar (”jag klipper minsann
mig själv, det är så billigt och
praktiskt”) men samtidigt
får det mig att känna mig
lite misslyckad. Riktiga kvinnor har koll på
senaste handväskmodet och har inte samma
rougedosa i 20 år.
Jag är Smittad, trots att jag inte läst damtidningar på många år och faktiskt aldrig sett ett
avsnitt av Sex and the City. Föreställningar
om kvinnligt och manligt genomsyrar vår
kultur och ingen kommer undan. Undermedvetet tycks jag ha en föreställning om
att för att få strunta i den ”rätta” kunskapen
om shopping och utseende så måste jag först
ha tillägnat mig den.
Nu har jag ju läst Det andra könet, Under
det rosa täcket, Backlash, Kvinnans villkorliga frigivning och en väldans massa annan
feministisk litteratur så jag har ord att sätta
på vad det är för krafter som verkar i mig när
jag skäms över mitt okvinnliga ointresse för
piffighet. Jag har kloka feministiska kompisar som jag pratar med sådant här om. Ändå
står hela den där ”lilla svarta – raka benen –
kunna gå snyggt i högklackat – matcha läppstift med nagellack-kvinnligheten” ständigt
på min tröskel och kräver uppmärksamhet.
Kanske är det därför jag älskade böckerna
om Bridget Jones när de kom. Hon kallade
sig feminist men både anpassade sig till och
bröt mot förväntningarna. Kvinnligheten
blev komisk i hennes tappning men framför
allt synliggjordes hur den skapades och hur

Ämnet
Caitlin moran (född 1975)
är en brittisk krönikör och
tv-kritiker. Hon är äldst
av åtta syskon, skrev sin
första roman som femtonåring och började skriva
för Melody Maker som
sextonåring.

Skribenten
Eva-Lotta Hultén är
frilansjournalist och medverkar regelbundet på
kultursidan. I höst är hon
aktuell med boken Resan
från Mörkrets hjärta. Om
ondskan och godhetens
mekanismer.

Själv har hon slutat
klämma in sina fötter
i högklackat och går på
bröllop i Dr Martenskängor.
Skäringer i Dyngkåt och hur helig som helst
fast Moran är ännu lite mer av allt.
Redan som sextonåring fick hon börja
som kritiker på en nördig musiktidskrift
och sedan följde uppdrag för tv och för en
stor bredd av tidningar. Som vuxen är Caitlin Moran känd och framgångsrik men livet
har inte alltid varit så lätt. Hon växte upp i
en fattig familj med åtta barn och som liten
var hon kraftigt överviktig, saknade vänner
och trakasserades både i skolan och på fritiden. Allt detta berättar hon om med munter
brutalitet.
SEdan Hon Som femtonåring läste feministklassikern Den kvinnliga eunucken av
Germaine Greer (som hon sedan dess också
skaffat sig kritiska synpunkter på) har Caitlin Moran kallat sig feminist. I Konsten att
vara kvinna dissekerar hon i Greers anda
allt i en kvinnas liv: mens, hårighet, onani,
fetma, klädstil, sexism, kärlek, moderskap,
abort och mycket annat. Det är knäppt, roligt,
vasst och med den uttryckliga avsikten att få
läsarna att skratta åt patriarkatet. Skrattar
gör jag – både åt patriarkatet och åt Caitlin
Moran – och känner igen mig gör jag också.
Moran tycks exempelvis ha samma förvirrade
inställning till shopping av handväskor som
jag själv och ungefär lika dålig koll på mode

