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Johan Sundgren / I skuggan av livets solsida

Jag tänker på ”Solsidan” i TV när jag öppnar Johan Sundgrens fotobok ”I
lampans sken”. Inte för att de innehållsligt sammanfaller utan hur groteskt de
faller isär. De två Sverigebilder som uppstår kunde inte vara mer olika
varandra.
Jag har mer än en gång gripits av något sorts obegripligt svårmod när jag strövar längs Hornsgatans nedre
västra del på Söder i Stockholm. Den som vetter mot Liljeholmsbron. Fasaderna längs denna urbana
bilinfernaliska kanjon, är mestadels byggda på 60- och 70-talen i miljonprogrammets massfabricerade och
okänsliga stil. Kontrasten är husen närmare Mariatorget som är byggda från 1880-tal och framöver
sekelskiftet.

De där moderna hyreskasernerna utstrålar en dammig ångest. Det är en sorts anonymitet eller bortvändhet som
härskar med samma neddragna sladdriga persienner, ledsna blommor och trötta gardiner. Vem bor där utan någon till
synes förändring år efter år, brukar jag tänka? Varför verkar allt så stillastående?

Bild: Johan Sundgren
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Johan Sundgrens fotoprojekt ”I lampans sken” ger mig och alla andra en inblick i vad som finns bakom
åtminstone en del av dessa fönster: människor, gamla människor, många med sina liv bakom sig, väntande på
döden. Det sker inte sällan i ensamhet, i mental och/eller social misär i ett samhälle som inte riktigt har tid för gamla
människor, för åldrande, för besvärliga och protesterande kroppar, för sinnen som kopplar ned, minnen som invaderar
och antingen fördunklar eller ger ett skimmer åt ett nu som på en gång är ett förvirrande ögonblick och en segdragen
oändlighet.

Det är en bild av Sverige i dag. Precis som ”Solsidan” i TV är det, visserligen uppvridet satiriskt, men som ändå tar
rygg på den svenska blomstrande medelklassen med en infernalisk sanningsspegel i beredskap i bakfickan.
Hur långt är det inte mellan de ensamma gamla och sjuka i Johan Sundgrens bildsvit och de samtidskonsumister som
bekräftar sig och sin existentiella ångest med ännu ett inköp av något som alla andra har eller måste ha för att räknas
till de lyckade och framgångsrika.
Där i de dammiga, glömda lägenheterna, i de nedlegade sängarna, i dödsångestens manifesta närvaro, finns alla de
äldre generationer som byggt det här samhället, som försakat och avstått för att välfärdssamhället med
individualismens välsignelse i politisk form, nu kan ta för sig och frossa från de överfulla faten.
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Men det är inte ett Sverige för dem som gjort skäl för det, utan de som övertagit det och gått vilse i varför vi alls är
här. Ekonomismen, avregleringar och privatiseringen av exempelvis äldrevården, har skapat nya förmögenheter.
Lyckade ”framfusingar” som får ta plats på ”Solsidan” samtidigt som de med berått mod utarmat livet för dem som
borde ha en självklar del av välfärden. Etik och moral är det enda det här landet inte anser sig behöva.
Johan Sundgren vet, han jobbar i hemtjänsten, förutom att han är fotograf med längre utlandsresor i olika projekt.
Han har sett.
Men det är just den livlina hemtjänsten utgör för alla dessa övergivna i den svenska välfärden, som Johan Sundgren
började dokumentera i det arbete han utförde. Ja, egentligen började det med att han tog med kameran för att be
pensionärerna ta bilder på honom som vårdbiträde.
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Men jobbet i hemtjänsten är inte enbart en födkrok. Han menar själv att han också dras till arbetet som vårdbiträde
därför att han gillar det dagliga mötet med de gamla. Det finns, skriver han i en förklaring till utgivningen av boken,
hos många pensionärer ett behov av att överordna sig det materiella, något han kände igen hos bland annat
mexikaner han mött på sina resor i landet.
Känn på den formuleringen och så tänk på ”Solsidan” och medelklassens bländvita fasad. Jag kan inte låta bli att föra
samma dessa antiteser, de är som yin och yang i infernalisk dans.
För Johan Sundgren blev arbetet som vårdbiträde, och den projektidé som nu blivit boken ”I lampans sken”, ett sätt
att även hitta sig själv, sin identitet, och varför han är fotograf och vårdbiträde.
 I samma takt som han kommit att porträttera de pensionärer som han vårdar, har de också tagit bilder av honom. De
gamlas och sjukas liv är förstås bokens huvudsak, men de gamlas porträtt av Johan Sundgren finns med vid ett par
tillfällen som klustersidor med många samlade porträtt på honom. På så sätt tror jag att han försöker upprätta en etisk
balans i sin dokumentation som likafullt i grunden är mycket utlämnande och hjärtskärande, men förmedlat med en
klassisk dokumentärt saklig och övertygande ton.

För jag kan inte låta bli att drabbas av generalångest när jag tittar i den här boken. Kanske är det för att jag själv
inom en inte allt för avlägsen framtid kan vara just där. Kanske har det att göra med att jag tillhör den delen av homo
sapiens som utrustats med empatisk förmåga XL. Det kan jag förstås inte avgöra själv, men det gör ont att se dessa
bilder.
Det som fördjupar den känslan eller varför inte kör in mentala fingrar i själens variga sår är Johan Jönsons text som
avslutar boken.
Han tar i sin eftertext upp bild för bild ur dokumentationen och tränger in i det vi ser, hårdhänt, medkännande och utan
att vika undan blicken. Det är att känslomässigt bli hudflängd att först se bilderna och sedan läsa dem i text.
Johan Sundgrens bilder är publicerade i svartvitt, Johan Jönsons ord är ännu tyngre av svärta. Det jävligaste är att
han inte överdriver ett enda ord, inte tar i för mycket, snedvrider eller bänder bort. Han berättar, iakttar och fördjupar
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ett snäpp fotodokumentet med en människokärlek som inte ens är i närheten av en cynisk dragning.

Du finns, du har funnits, du kommer aldrig mer att finnas. Det är en tung böjningsövning, nej en besinningsövning,
som ”Solsidans” spa-släta övermänniskor borde göra varje dag.

”I lampans sken” är ett brutalmöte med en pågående verklighet i ett land där vi är så bra på att egoistiskt  tänka
bort det obehagliga och känna att vi verkligen är värda att unna oss saker, resor och förlustelser.
Men har du tänkt på var du vill dö? Vid vilken årstid? Har du tänkt på det? Har du prövat tanken på tung mörk höst,
kall vinter, knasterljus vår eller sommarens ljuvliga levande mättnad…
Alla de scenariorna finns där som tunga moln eller lätta aningar bakom dessa tysta anonyma fasader där de som
levat, ännu lever men snart inte finns längre, lever i tillstånd som bestäms av hemtjänstens outsourceade och
ekonomiskt snävast möjligt tillskurna resurser. Det är sällan ett värdigt liv, snarare i hopplös torftig väntan.

Johan Sundgrens fotodokument visar ändå att det handlar om värdiga, vackra människor med en hel unik
livserfarenhet inom sig. Varje människa är verkligen en värld, för att citera Gunnar Ekelöf.
Johan Sundgrens bilder och Johan Jönsons text träffar oss med en släggas kraft. Får man föreslå den som
obligatorisk läsning i de skolor där ”Solsidans” barn går, på det att de inte måtte bli som sina medelklassföräldrar…

Johan Sundgren
I lampans sken
(Text: Johan Jönson)
(Journal)

STEFAN NILSON
redaktion@sfoto.se
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