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k u lt u r
tärningen avgör
rikedom och makt
Kan scenkonsten driva en
samhällsförändring? Med
the Gogol project vill teater
alvar i Göteborg tillsammans
med över 20 andra grupper
i världen i alla fall lyfta begrepp som girighet och kor-

ruption till diskussion. Gogols
pjäs revisorn är utgångspunkt, varje grupp skapar ett
bidrag och delar sina erfarenheter på bloggen gogoltalk.
wordpress.com.
I Teater Alvars Jag nöjer mig
inte med mindre än allt virvlar
tillväxthopp, miljardsatsningar
och drömmar om rikedom

Kulturen reduceras
till biljettintäkter
k rö nik a n

Jeff
Werner

V

kultur@gp.se

ad har Valhallabadet gemensamt med fotbollslandslaget? Rätt svar är att båda tog
medalj vid OS i London 1948. Bland medaljörer som Gunnar Gren, Nils Liedholm
och Gunnar Nordahl fanns alltså också
arkitekten Nils Olsson. Det blev brons för hans skisser
till Valhallabadet, för detta var på den tiden när man
även tävlade i arkitektur.
Nils Olsson fick aldrig se sin simhall klar men hade
säkert varit stolt över resultatet. Badet slutfördes av
Gustaf Samuelsson 1956, fem år efter Nils Olssons
död. Det är inte bara OS-medaljen som gör simhallen
anmärkningsvärd. Mosaikutsmyckningen på väggen
bakom hopptornet signerad Nils Wedel tillhör
Göteborgs finaste offentliga konstverk. Denna
arkitektoniska pärla
”Vi betalar
riskerar nu att rivas för att
ett högt pris
ge plats för ännu en arena.

för de nya
arenorna,
inte bara
ekonomiskt
utan även
kulturellt”

Nils OlssON var både
kultur- och idrottsintresserad. Han ritade stora delar
av Örgryte villastad men
också de legendariska biograferna Spegeln, Aveny
och Kaparen. De har gått
ett bistert öde till mötes.
Spegeln har blivit hamburgerrestaurang, Aveny underklädesaffär och Kaparen mataffär. De funktionalistiska biograferna har ersatts av biopalats där man
kan titta på film i skokartonger. Där hangarkulturen
breder ut sig får konsten stryka på foten. Enligt evenemangsetablissemanget vill ingen längre gå på bio
utan att kunna äta under samma tak. Eller stå på en
utomhusarena och se fotboll spelas på riktigt gräs.
Och ingen modern människa vill gå på hockey utan
att kunna se matchen på en storbildskärm i baren.
MeN vi betalar ett högt pris för de nya arenorna, inte
bara ekonomiskt utan även kulturellt. De måste byggas som multifunktionshallar eftersom intäkterna
från idrotten inte räcker för att finansiera verksamheten. Kulturen ska alltså agera kassako och reduceras i
hangarförespråkarnas kalkyler till biljettintäkter.
Det finns gissningar på att den nya arenan kommer kosta några miljarder. Som jämförelse gick
den nya nationalarenan i Solna lös på 2,8 miljarder.
Den kräver årliga intäkter på 345 miljoner för att nå
marknadsmässig avkastning, enligt ett temanummer om arenor av tidskriften Arkitektur (2012:8).
Fet chans att AIK lyckas med det! Som jämförelse
drog Parken i Köpenhamn som ofta framhålls som
ett föredöme in 210 miljoner 2009.
areNabOOMeN OMfOrMar kulturlivet. När
Frölunda Indians inte räcker till att för att få den nya
arenan att gå runt måste andra publikmagneter till.
Allt funkar inte i stora hallar så det blir väl fler
medelålders megastjärnor, antar jag. Och om budgeten ändå inte går ihop mindre resurser till allt det
som verkligen utvecklar kulturen.

Jeff Werner är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Han ser helst en varsam renovering av
Valhallabadet och en rivning av evenemangstråksidén.

JaG NöJer MiG iNte
Med MiNdre äN allt.

förbi som snabbt filmkollage.
Men centrum är ett tärningsspel. Fyra individer belönas/
bestraffas med bonusar, extrakast eller tillbakagång av domaren tove hindström, tillika
regissör. emil forsberg, elvira
kirkegaard, Maria Zachrisson
Mortensson och emma stillman slår sig fram till rikedom

och makt. Vinster som boplats
i studentkollektiv växer till
tjocka sedelbuntar och höga
företagspositioner med kopplade förmåner.
En spelgranskare – revisor
– inför vassare frågor, vi känner igen dagens nyhetsflod.
Alla svar ekar undanglidande
från ansvar och moral.

Det blir en enkel, smårolig
bruksföreställning med ungt
tilltal, men utan pekpinnesvar.
Med Jonas lindbloms mjuka
dragspel överlämnar Teater
Alvar tärningen för fortsatt,
internationell diskussion.
Spelas på Teater Trixter
t o m 25/4.
lis hellström sveningson

bitter

betraktelse
aV förorten
SakproSa

Journalisten
Johanna Langhorsts
bok Förortshat är
befolkad med de
mest häpnadsväckande schabloner.
Och det allvarligaste
segregationsproblemet
berör hon inte, skriver
Lars Åberg.

Johanna langhorSt

Förortshat
Ordfront

En del läsare kommer
säkert att ta den här boken
på allvar, och det finns också en ansats till diskussion
om väsentligheter i den.
Dels frågar den sig varför
ingen fångar in unga förortskillar på väg in i heltidskriminalitet, dels vad
det egentligen är för fel på förorter som Tensta när man från början faktiskt har planerat
bort farlig biltrafik och placerat husen bland
grönska med fågelsång.
Är det samhällsplaneringen, med miljonprogrammet som en sista folkhemsansträngning, som kritikerna vill åt? Varför romantiseras innerstäderna när förorterna kan
erbjuda bättre fysiska miljöer för barnen?
Här finns mängder av infallsvinklar nu när
miljonprogramsområdena står inför omfattande och kostsamma ombyggnader och
en av de viktigaste frågorna gäller möjligheten att med samhälleliga ingrepp påverka
segregationen.
MeN JOurNalisteN Johanna Langhorst väljer
ett förorättat tonfall och befolkar sin berättelse Förortshat med de mest häpnadsväckande schabloner. Det gör att man långa stunder
läser hennes text som en parodi. Redan titeln,
ännu en bok som beskyller omgivningen för
hat, antyder att det kommer att gå snett.
Raskt ställer hon upp pappfigurerna mot
varandra, i två lag; invandrare och svenskar,
de förra omtänksamma, de senare korkade:
”Just svenskar är kända för att ha fyrkantiga
huvuden.” Hon sveper generaliserande omdömen omkring sig och på ”svenskarnas”
enfald och hyckleri finns ingen ände. ”Vi”
tror att ”vi” är bäst i världen, men har bara
förträngt ”vår” rasism och blundar för det
apartheidsamhälle ”vi” har upprättat. Sida
upp, sida ner. De somaliska barnen är glada
och uppmuntrande och de svenska barnen
i sandlådan ogina och försedda med ”kantiga
blonda skallar”.
Det är så bittert, så oresonabelt.
Mitt i förOrtsidylleN finns dock ett seriöst
bekymmer och tidigt i boken identifieras det
av Langhorst som trettio killar som får härja
fritt i lagens utkant. Hon och hennes familj
bor i Tensta i sjutton år. Sedan rånas äldste
sonen två gånger och då ger de sig av. De flyr,

idylleN sOM sprack. Journalisten Johanna Langhorst har själv bott sjutton år

ÄMNET
Journalisten Johanna langhorsts bok Förortshat.

sKRIBENTEN
lars Åberg är journalist och
författare. Bosatt i Malmö
och aktuell med boken West.

skriver hon. Men varför sticka om övergreppen inte är tecken på mer långsiktiga förändringar i området? Är allt bara polisens och fritidsgårdens fel? Vad som inte sägs är att dessa
trettio killar lever i ett sammanhang, med en
resonansbotten. Risken är att efter dem kommer nya småkillar med samma värderingar,
om inget hindrar dem.
författareN har iNte mycket gott att säga
om journalistkårens förortsskildringar, men
hennes egen research har ovanligt stora luckor. Hon förväxlar multikulturalismen med
det mångkulturella samhället. Förklaringen
till den höga andelen socialbidragstagare
i Tensta kunde ha producerats på en akademisk institution med förbommade fönsterluckor: ”Det kan ibland ta ett par år för
nyanlända att lära sig svenska och hitta ett
arbete som ger stabil inkomst.”
Man får känslan att Langhorst trots alla
år i stadsdelen, och trots rånen, inte har någon närhet till den sociala problematik som

