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ETT LYCKAT UPPROP
FOG FÖR PRIS

#utgrävningpågår fungerade som det var tänkt. De kvinnliga arkeologerna
vakar över varandra och kärnan i gruppen står stark två år efter #metoo.
En märkbar förändring till det bättre har skett.

Andreas Lundberg läser noveller som söker efter mening bortom tumörkapitalismens
allomfattande kommodifiering.

AV PER LINDAHL

F

örra året fick dansken
Jonas Eika, som den
yngste någonsin (född
91), Nordiska rådets
litteraturpris. Nu finns den
belönade novellsamlingen Efter
solen på svenska, i smidig och
genomskinlig översättning
av Henrik Petersen. Det är en
svit berättelser som sägs vara
inspirerade av (framförallt
amerikansk) science- fiction,
medan den drivna experimentella prosan för tankarna till
exempel Lautréamont, Franz
Kafka och William S Burroughs.
Novellerna följer ett slags inre
glasklar feberlogik, gestalterna
(känsligt utformade, och inte
genrens vanliga skissfigurer)
ifrågasätter inget, de är drömgångare fast i absurda mönster
de inte kan vakna ur.

I motiveringen till Nordiska
rådets pris står det: »Efter solen
är en bok där man märker av
den globala kristiden. Utnyttjande och olikhet, hopplösa
villkor och våldsamma mörka
erfarenheter är viktiga delar av
ämnet i den.« Världen karaktärerna befolkar är ett gytter
av detaljer som förlorat sina
sammanhang och ändå bara
fortsätter. Den är en likgiltigt
söndertuggande tillväxtmaskin
där människor konsumeras, där
människor är produkter både
för andra och sig själva. »Livet
är fullt av möjligheter, hjärnan
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Efter solen, Jonas Eika.
Översättning Henrik Petersen.
Modernista 2020.

är full av produkter.« Livet här
präglas av tafatt ensamhet och
impotenta, bara halvt medvetna
utbrytningsförsök. Men Eika
skriver inte läsaren på trynet,
och lättköpt politiskt slogantänkande lyser med sin frånvaro
(för vad lyser efter solen?).
Novellerna så. Boken består av
fyra längre berättelser:
»Alvin«, »Bad Mexican Dog«
(i två delar), »Rachel, Nevada«
och »Mig, Rory och Aurora«.
I dem återfinns bankpersonal
som oberört arbetar vidare under ruinerna efter en bank som
rasat samman. Det finns »beach
boys« som smörjer in ryggarna
på evigt solande turister (med
après soleil?) och ägnar nätterna åt sexmagi. Det finns ett
äldre par som förlorat sin dotter

och bosätter sig vid Area 51,
där modern ivrigt söker UFOkontakt medan fadern opererar
in en del av en utomjordisk
»Sändare« i sin strupe. Berättelserna är absurda och groteska
och brutala som livet.
Prosan är välskriven, köttig
och sinnlig, full av kräkningar,
könsvätskor, blod, sperma, gelé,
solkräm ... Liv, missbildat ja,
men ändå levande – det finns
en trevande ömhet här. »Sändaren« i Nevada lockar till sig
öknens djur, som stryker sig
mot den sörjande fadern. Och
kontaktförsöken är väl den
hårfina sprickan som släpper
in några klunkar friskt syre i
den här världen, även om de är
stumma och ofullgångna. Ja,
vad som förenar novellerna är
kanske just detta:

Sökande efter en livsform
bortom den ständigt växande
tumörkapitalismen och den
egna ofrånkomliga missbildningen som är en konsekvens
av den. Ett sömngångaraktigt
sökande efter något slags ännu
okänd transcendens. Men hur
kan man nå en sådan förlösning
när själva livsformen kommodifierats? Jag tänker på Žižeks
påpekande att vi känner oss fria
för att vi saknar själva språket
som behövs för att formulera
vår ofrihet. Det är i slutändan
vad Eika visar fram: en litteraturens möjlighet, som ett
fotonegativ eller en röntgenbild
av apokalypsen.
ANDREAS LUNDBERG

Petra Rudd
NÄR #METOO briserade 2017 gick Petra

Rudd, verksam i Göteborg, med i uppropet
för akademiker. En kvinna som läst arkeologi vid samma universitet vittnade om att en
handledare där krävt sex i utbyte mot hjälp.
Petra Rudd, som arbetat inom uppdragsarkeologin i 20 år, insåg att det behövdes
ett upprop även för arkeologer, och hennes
eget vittnesmål blev sedan startskottet
till #utgrävningpågår som snabbt fick 700
medlemmar, varav många studerat arkeologi och drabbades redan som studenter.
Uppropet står kvar starkt även när metoovågen nu mattats av. Hon tror att det beror
på att de snabbt ändrade inriktning från
enskilda vittnesmål till övergripande maktstrukturer, aldrig stängde ner gruppen samt
att gruppen är så pass liten så att den aldrig
blev oöverblickbar.
Samordningsgruppen för alla #metoouppropen visar att många har problem.
Arkeologerna har haft lättare att få fram
en handlingsplan där andra fastnat redan

i planeringsstadiet. Andra problem är till
exempel att stöd uppifrån saknats, som för
poliserna.
Administrationsgruppen i #utgrävningpågår har kunnat koncentrera genomslaget
upp på högsta nivå eftersom de är inflytelserika och fast anställda i en mansdominerad
bransch där uppdragen är sällsynta.
Dessutom har de fått gehör från männen,
även om vissa initialt uttryckte sig förminskande. Några gör det fortfarande, enligt
Petra, oftast samma män som förekommer
i vittnesmålen. Målet är inte att sätta dit
enskilda förövare, eller ens ha fokus på
enskilda i gruppen. Fokus ligger på hur de
stora strukturerna ska förändras.
– Majoriteten av männen har sagt
»heja!«, säger Petra Rudd. Det är gött att
kunna gå på julfest utan att först diskutera
hur vi ska undvika gubbarna.
– Men de flesta män är bra, det har haft
positiv effekt att vi inte hängt ut någon och
rensade bort namn bland vittnesmålen.
Ingen behövde gå i försvar, säger Petra.
Hon tror att många förövare inte ens
förstår att de gör fel, utan är invaggade i att
bete sig på ett visst sätt. Det handlar om
maktstrukturer tillsammans med tystnadskultur – ju tystare desto sämre.
Men borde inte enskilda förövare få
konsekvenser?

– Det är inte vår sak att avgöra, vi vill
omöjliggöra en fortsättning, säger Petra
Rudd. Vi följer upp kontinuerligt och vet
precis vilka både förövarna och de drabbade
är. Förövarna har det inte så lätt längre.
Petra berättar att när #metoo kom så
frigjordes en undertryckt energi. Alla hade

vetat om trakasserierna men nu kunde
kvinnorna säga ifrån högt utan malplacerad
skam.
Sämre går det för #akademikeruppropet
– särskilt universiteten är strikt hierarkiska
och lider av dålig arbetsmiljö med sexistisk
jargong.
– Göteborgs historiska studier är extra
drabbat, säger Petra Rudd. Folk gråter på
toaletten.
Hon hoppas att många studenter kommer till konferensen »Vägskäl – arkeologin
före och efter #utgrävningpågår« i april,
där även #akademikeruppropet är inbjudna, och att konferensen kan få universiteten
att jobba mer aktivt med problemen.
Även internationellt står sig de svenska
arkeologernas upprop bra och de ska bland
annat hålla en egen session om #metoo
på en europeisk konferens i augusti. De
svenska kvinnliga arkeologerna har en bra
blandning i styrgruppen, med två medlemmar från uppdragsarkeologin och två från
universiteten, samt även arkeologiska
samfundets ordförande. Det ger bredden
som behövs.
Petra ser ljust på framtiden. Nyligen lämnade alla kvinnliga arkeologer helt sonika
en arbetsplats när män från byggbranschen
gick över gränsen:
– Det hade inte gått för tio år sedan. Nu
har vi kanaler så vi kan fånga upp drabbade
direkt, de vet vart de ska vända sig. Framtiden kan bara bli bättre, jag tror min dotter
kommer att kunna studera på helt andra
villkor.
PER LINDAHL är frilansjournalist.
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