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Minst en naken kvinna pryder de flesta
porrfilmers omslag. Kanske sticker ett
hårigt ben fram, en fot med en tubsocka
och en halvcensurerad penis på väg in i en
mun eller analöppning.
I lördags hade Sveriges television temakväll om porr. Tre dokumentärer visades.
Dokumentären Pophoran, den amerikanska drömmen framställde porrbranschen
som positiv: Är du trebarnsförälder med
ekonomiska bekymmer så finns det en utväg. Det är inte svårt att starta sin egen
porrsida på Internet och om skådisarna du
anlitat inte har vad som krävs kan du eller
din partner alltid hoppa in.
Långt ned i halsen (Deep throat, 1972)
är världens mest omtalade porrfilm. Den
handlar om en kvinna som har sin klitoris
i halsen och därför måsta ta penisen så
långt ner det går för att få orgasm.
I dokumentären om denna film blir regissören Gerard Damiano intervjuad. Det talas
mycket lite om jämställdhet men Damiano
hävdar att det handlar mycket om kvinnans
sexualitet, att hon ska få orgasm. Men vad
i helvete? Penisbärare verkar inte veta så
mycket om det kvinnliga könsorganet, ska
de då få fel föreställning av var klittan
sitter? Damiano nämner faktiskt detta
också, med ett skratt.

Porrskådisen Ron Jeremy är fet, ful och
äcklig. Smala, renrakade, storbröstade,
blonda kvinnliga porrskådespelare älskar
honom. Killar med pösiga kläder och
flottigt hår älskar honom. Jag förblir
förundrad i hela filmen om Ron Jeremy.
Kvinnorna vill ha honom för hans stora
penis. Männen beundrar honom för att
kvinnorna vill ha honom. Jag förstår ändå
inte. Har jag missat något?
Det saknades synvinklar i SVT:s temakväll. Porrfilmer handlar om kvinnor som
blir penetrerade i analen av elva stora
kukar och får sperma i ansiktet. Vem blir
kåt av det? Det är ingen tvekan om att det
är populärt. Utbudet är stort och det verkar sälja bra. Många filmer är slutsålda när
jag kollar in utbudet i en populär nätbutik
som även säljer musik och familjeunderhållning.
TV-serier som jag älskar innehåller
mycket sex. Det finns ingen synlig penetration, antagligen för att det inte sker
någon. Njutningen känns dock mer äkta
än de klipp jag sett från porrfilmer.

