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FILOSOFEN SIMON CRITCHLEY har tidligere skre-
vet romaner, bestselgende bøker om filosofi og ei bok
om Bowie, samtidig som han jevnlig skriver i The New
York Times. Selv om han er bosatt i New York, vil han
alltid komme fra Liverpool.

Tenkjer på at Hamar kommunistpartis kvinnegruppe på 30-
tallet heitte Husmorlaget Sovjetstjernen.

Magnus @magloken
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dem for all energi, leder oppmerksomhe-
tenderes vekk fra viktigere sosiale kamper i
deres samtid og frarøver dem muligheten
for politisk handling. Fotball er utvilsomt
en form for massepsykologi som kan utlø-
se de mest uhørte former for stammekul-
tur på klubbnivå og den styggeste nasjo-
nalisme på nasjonalt nivå. Selv om imperi-
et tidvis slår tilbake i fotballen (somnårAl-
gerie slår Frankrike, eller Irland slår
England), er fotballen ofte en målbærer av
de mest utdaterte koloniale antakelser om
sammenhengen mellom den ordentlige,
patriotiske befolkningenogde langtmind-
re tillitvekkende og mindreverdige utlen-
dingene;mellom oss og dem, og vi er alltid
bedre enn dem.

DETTEERNOEman finner i visse fotball-
skriverier, spesielt i den herlige satiriske
stilen til for eksempel David Stubbs og

hans figur «The Wing Commander», som
ser hver eneste internasjonale kamp Eng-
land spiller, som et bevis på deres rasemes-
sige overlegenhet.Men selv når det erment
som mer seriøse kommentarer, sliter fort-
satt en del fotballskriverier med bakrusen
fra en rekke koloniale holdninger. En selv-
god og nedlatende tone tas i bruk når andre
kulturer omtales, og kommer til uttrykk
både som degradering og romantisk ideali-
sering. Det er viktig å huske at den roman-
tiske idealiseringen av den andre, som en
eller annen utgave av «den edle villmann»,
som spiller på et såkalt naturlig og vitalt vis
(kvaliteter som ofte ble forbundet med
Brasil på femti- og sekstitallet, og i nyere
tid med enkelte afrikanske land), også er et
uttrykk for deres degradering gjennomko-
lonial diskurs. Tross den (forhåpentlig)
uunngåelige veksten i popularitet for kvin-
nefotballen, spesielt steder som USA, er

det ikke tvil om at fotball forsterker en hel
rekke beklagelige kjønnsnormer og støtter
opp under en holdning til maskulinitet
som er i ferd med å forvitre, som «lad-
dism»-fenomenet rundt fotballen i Eng-
land.//
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Livsløgnen hører med.
Den står bøyd over kartbordet
i det sementerte nederlaget sitt,
dirigerer divisjoner av papirsmil
frem til frontene
og beseirer hverdagen, som har
straight flush på hånd,
med uttrykksløs bløff.

KOLBEIN FALKEID
Fra «Gledepunkter» (Cappelen 1985)

h Diktspaltas førsommerhylle.
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BOK: Etter at den britiske for-
fatteren Edward St Aubyns roman-
serie om Patrick Melrose er blitt en
TV-serie, har interessen eksplodert
for bøkene som ligger bak. Gyldendal
utgir i disse dager en ett binds ut-
gave av de fem romanene som skild-
rer et typisk engelsk overklassemiljø.
Den første var St. Aubyns debutro-

man, «Glem det» (1992). Deretter
fulgte «Ikke bra» (1992), «Litt håp»
(1994), «Morsmelk» (2005) og «Til
slutt» (2012). Bøkene følger hoved-
personen Patrick Melrose gjennom
en mildt sagt trøblete oppvekst.
Her er alt man kan tenke seg av

konflikter; incest, alkoholisme, gal-
skap og stoffmisbruk. St Aubyn, som
er født i 1960, vet hva han skriver
om. Mye av det han skildrer, er hen-
tet fra hans egne erfaringer.
Han er blitt berømmet for sitt

språk, som er både elegant og fylt
med aforistiske formuleringer. Han
blir sammenlignet både med Oscar
Wilde og Evelyn Waugh for sine
litterære kvaliteter.
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