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Genus är temat i det här numret av Fontänbladet. Under mina 40 första levnadsår
betydde genus för mig inget annat än en grammatisk term för maskulinum,
femininum och neutrum. I dag har det en betydligt starkare betydelse. Det handlar
om kvinnor, män och könsneutrala personer. Jag är en man och därmed borde jag
kanske sluta skriva här. Jag är en man med allt vad det innebär och skulle inte ha
en chans mot en professionell feminist i en genusdebatt, jag vet inte hur det är att
vara kvinna, lika lite som en kvinna vet hur det är att vara man. Men jag fortsätter
att skriva lite till.
För nån vecka sedan hade SVTs Carina Bergfeldt den före detta centerpartisten
och europaparlamentarikern Fredrick Federley som gäst i sin talk-show. Frederick
Federley är bög. Han har tidigare haft ett förhållande med en man som är dömd
för övergrepp mot barn och dessutom fick en fängelsedom för brottet. Frederick
visste om att mannen suttit i fängelse när han inledde förhållandet. Han visste
dock ingenting om brottets karaktär och ville enligt egen utsago inte heller veta
det. Och därmed tog det hus i helvete i Carina Bergfeldts program. En annan av
gästerna, Hanna Hellqvist, tog över intervjun och utbrast ”Varför ligger man med
någon som har legat med barn?” Just där och då ändrade programmet sig för mig
och förmodligen för Carina Bergfeldt också som fick se sig en aning överkörd som
intervjuare.
Inom de högerextremistiska partier vi har i Sverige är manlig homosexualitet
och pedofili synonyma. Naturligtvis är det inte så, men jag misstänker att exemplet
”Federleys kille” kommer utnyttjas maximalt i dessas retorik. För mig kändes det
som om Hanna Hellqvist hällde vatten på den vattenkvarnen just där och då.
En annan genusdebatt som har uppkommit de senaste veckorna handlar om
den svenska polisen. Journalisten och författaren Lisa Bjurwald har kommit ut
med boken När gärningsmannen är polis. Den tar upp övergrepp och våldtäkter på
kvinnliga poliser - begångna av manliga kolleger. Om en utsatt poliskvinna vill gå
vidare och anmäla en sådan kränkning och misshandel, måste hon i de flesta fall
vända sig till polisen där både hon och gärningsmannen arbetar. Hur lätt är det?
Polisen är en yrkesgrupp som oftast håller varandra bakom ryggen. Om du ändå är
tuff nog att gå vidare med ditt ärende, blir du med stor säkerhet utfryst på ditt jobb.
Så utfryst att du till sist säger upp dig. Dessutom tvingas du leva med de själsliga
såren i resten av ditt liv.
Hoppas ni blir nöjda med tidningen!
/Göran, Redaktionen.
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TEMA

Feminist javisst!

På försigkommen anledning känner jag mig tvung- mycket hat och hot för sin tro på att de var värda en
en att skriva denna text, som en kort historik över
feminismens uppkomst och syfte och som ett klargörande av vad feminism, genus, sexualitet och
maskulinitet innebär för människor idag. Detta är
såklart bara en väldigt ytlig överblick, eftersom feminismen är en rörelse som existerat i över 100 år
och har gjort extremt mycket för utsatta gruppers
rättigheter och möjligheter. Detta innebär att det
finns en uppsjö av begrepp, inriktningar, problem
och lösningar som utvecklats, använts, glömts
bort eller förevigats i takt med att samhället runt
omkring förändrats.
Med en Fil. Kand i Genusvetenskap och mina erfarenheter som feministisk aktivist vill jag sätta
det framtida jämställdhetsarbetet på Fontänhuset
i fokus.
När feminismen såg dagens ljus var det sent 1800tal och kvinnor var inte mycket mer än ägodelar för
sina fäder, bröder eller äkta män. Den första feministiska rörelsen bestod av över-, och medelklasskvinnor som ville ha rätt att äga saker och ha rösträtt. De kallade sig suffragetter, kvinnorättskämpar
och feminister, därför att de såg hur samhället missgynnade kvinnor och ansåg att de förtjänade en plats
bredvid männen och inte under. Sina krav om rösträtt fick de igenom i Sverige 1919 och det första valet där kvinnor fick delta var 1921 - i år är det alltså
precis 100 år sedan.
De kvinnor som förde denna kamp genomled

plats i samhället: “Varför heter det feminism? Vill
de utrota män?” “Betyder inte männen något alls, vi
borde se till att alla män har lika rättigheter först sen
kan kvinnorna få sin tur.”
1960 kom det som idag kallas andra vågens feminism, den som fokuserade på sexuella rättigheter,
ville ge kvinnor rätt till abort och sexualundervisning och satte strålkastare på sexuellt våld. Våldtäkt
inom äktenskapet förbjöds så småningom tack vare
denna rörelse, och våldtäkt slutade att dömas lättare
om parterna haft sex förut; abort tilläts; sexualundervisning avkriminaliserades och kvinnors kroppar
erkändes i lag som deras egen egendom. I det faktiska samhället är det fortfarande en strid vi för.
Nu ville de också bryta upp kärnfamiljen och hemmafru-idealet (ett ideal som skapades på 1950-talet
som reaktion på kvinnors krav på att få jobba utanför hemmet) och hotade heteronormen med krav på
att få älska vem en vill. Återigen var kritiken hård:
“Så alla män är våldtäktsmän?”, “Ni säger att män är
djur”, “Ni säger att män inte betyder något”, “Vem
gör nåt för oss män?”, “Tänk på barnen, de undrar
var mamma är”.
I början av 1990-talet kom tredje vågen - det som
vi idag känner som queerfeminism, och intersektionalitet. Här låg fokus på att luckra upp könsroller, ge
människor möjlighet att hitta vem de är utanför de
snäva rollerna som samhället tillskriver oss. Det är
här som begreppet Genus föds, av engelskans Gen4

der. Ordet Genus syftar till det sociala könet - allt det för att formen på dina ben syns. Utan feminismen
som vi lärt oss är manligt eller kvinnligt, men som hade vi antagligen fortfarande förväntats dölja håret
egentligen inte har någon koppling till våra fysiska utomhus och inte fått vara på offentliga platser utan
könsorgan (som kort hår, smycken, klänningar och en man i sällskap. Som i till exempel Iran.
kjolar, färg på barnkläder, nagellack). Nu börjar hoTitta bara på de länder där den feministiska rörelmosexuella personer få rätt att leva och vara, med sen inte varit så framgångsrik och jämför vilka frihepartnerskap och adoption. Kritiken var densamma ter du har i din vardag tack vare den. Men bara för att
som tidigare, och även nya rop skallade: “Nu ska alla vi har det bättre än då (och där), så innebär inte det
vara en grå massa”, “Låt män vara män och kvin- att vi har det bra.
nor vara kvinnor”, “Ni vill tvinga alla att bli homoI över 100 år har kvinnor och män kämpat, slagits
sexuella”, “Hur ska jag veta om det är en pojke eller och dött för sina rättigheter. Vi har fängslats, smutsflicka?”, “Ni vill sudda ut alla kön”.
kastats och hatats, och ändå fortsatt att bygga vår röNu är vi mitt i vad som kan bli den fjärde vågens relse; för att de som kommer efter ska ha det bättre;
feminism: cyberfeminisför att vår smärta ska tas på
men. Den där sociala meallvar; för att vår gärningsdia används för att diskuman ska åtalas trots att han
Feminism i media
tera, dela och förstå, men
var en trygg, säker person
●
Fröken Fridmans Krig är en serie som baockså för att smutskasta,
utan skam, som bara gjorde
seras på första vågens feminism, satt i Stockhänga ut personer och
det för att han kunde. För vi
holm. Det är en mycket bra serie som lyfter
uppmana till hat. För nålever fortfarande i ett samfram många av de svårigheter och triumfer
gon som är intresserad av
hälle där våld mot kvinnor
som rörelsen hade under denna tiden.
dessa frågor är det viktigt
och andra utsatta grupper
●
Thelma och Louise är en klassisk film som
att tänka efter och ta reda
ursäktas, där det inte tas på
ofta används för att förklara andra vågens fepå om ens åsikter är ens
allvar - inte ens av dem som
minism och radikalfeminismen.
egna, eller om en svepts
står en nära och än mindre
●
En annan film som lyfter dessa frågor
med i samma hat, rädsav myndigheter. Vi lever i
är Fried Green Tomatoes at Whistle Stop Café (På
la och okunskap som följt
ett samhälle där över 90%
svenska Stekta Gröna Tomater).
den feministiska rörelsen
av våldtäkter utförs av män,
●
Egalias Döttrar är en klassisk bok, där
sedan dess början.
där mindre än 10% går till
samhällets förväntningar, roller och till och
Som någon som studerat
åtal och runt 1% av dessa 10%
med språket vänds från ett maskulint perGenusvetenskap och fedöms. Vi lever i ett samhälspektiv till ett kvinnligt. Ett effektivt sätt att
minism i många år så blir
le där mäns våld mot kvinvisa uppenbar och dold ojämlikhet i det kvinisde slagord som vill smutsnor, barn och andra män
ka samhället.
kasta den feministiska
förstör liv, men vi kan inte
●
Prins Charles Känsla och Kunskapens Frukt
rörelsen nästan en parodi
tala om skadlig maskuliniär två grafiska noveller av Liv Strömquist. De
på sig själva. Exempelvis
tet utan att bli överhopade
analyserar verkligenhet ur feministiska pervill tredje vågens femiav dem som ropar om att vi
spektiv.
nism att alla ska kunna
vill förstöra män. Varför är
Ma vie en rose (Mitt liv i rosa) är en vacker och
klä sig och se ut som de
någons bekvämlighet värd
smärtsam film om hur det är att påtvingas en
vill - raka motsatsen till
mer än våra liv? Att tala om
roll du inte vill ha.
att skapa en grå massa.Vi
förtrycket som kvinnor mö●
Torka aldrig tårar utan handskar är en
förväntas spela en speter är inte att utesluta män,
bokserie (och tv-serie) som fokuserar på hur
cifik roll i samhället från
inte heller hindrar det dem
det var att vara homosexuell och queer mitt i
samma stund vi får en blå
från att starta ett eget samden brinnande AIDS-epidemin. AIDS ansågs
eller rosa mössa på BB.
tal.
av många vara ‘Guds straff för omoraliskt leFeminism handlar om att
Den feministiska rörelsen
verne’ och de styrandes ovilja att förstå och
få välja om du vill behålla
är den rörelsen som anser
försöka göra något åt smittan dödade miljoner
mössan, byta med någon
att män är bättre än sin
människor världen över - offer som i de flesta
annan eller ta på dig en i
brottsstatistik, att de förfall fortfarande inte fått upprättelse.
en helt annan färg. Helt
tjänar att få välja vem de vill
enkelt låta oss välja själva
vara, att de kan skilja på rätt
vem och hur vi vill vara. Jag har aldrig hört en till- och fel precis som resten av befolkningen och att de
fredsställande anledning till varför någon är emot därför måste stå till svars när de handlar fel. Män utdetta - allt kokar ner till rädsla, ignorans eller själv- för mer våld mot andra (även andra män), det är ett
iskhet.
statistiskt faktum. Inom den feministiska rörelsen
Kvinnor som uttalar sig negativt om feminism i anser vi att män är vuxna människor som vet hur en
media hade troligtvis aldrig fått möjligheten att få ska bete sig mot andra, och vi behöver därför inte
utbilda sig, ha en egen åsikt eller existera i det of- hålla dem i handen och berätta att det är elakt att
fentliga rummet annat än som prydnad utan den slåss. De vet om det. Och om män som inte utövar
långa och blodiga kamp som feminismen fört.
våld tycker det är obehagligt att hamna i klumpgrupTack vare feminismen så får du se ut som du vill, pen ‘alla män är potentiella gärningsmän’ så borde
tycka vad du vill, och ha enorma friheter när det de som grupp göra något åt den skadliga mansrollen,
kommer till hur du vill leva ditt liv om en jämför med istället för att skylla på dem som pekar ut problemet.
för 100, 50 eller rent av 20 år sedan. Du måste inte ha
Det är inte något vi kvinnor kan ordna; vi har förlång kjol eller långt hår om du inte vill, men det är sökt.
ditt val. Du får ha byxor på dig utan att bli arresterad
5

TEMA
Det finns många män i rörelsen, och de har till
största delen alltid varit välkomna (det finns såklart
exkluderande platser även inom en inkluderande rörelse). Men de är välkomna på samma villkor som
alla andra - för vi har mål och riktlinjer som alla rörelser. Jag har själv bevittnat män som kommer på
sammankomster enbart för att prata om sig själva
och sina åsikter, och som tycker att vi kränker honom när vi ber honom lämna plats åt andra med. Sen
går han hem och skriver om hur feminismen hatar
heteromän på internet. När du är privilegierad kan
rättvisa kännas som förtryck.
Vi vill att alla ska ges plats i samhället, inte bara de
som ropar högst.
Män måste också börja lära sig att prata genus. Hela
samhället måste lära sig att prata om genus. Den feministiska rörelsen har pågått i över 100 år och dess
syfte har varit och är idag fortfarande att ge missgynnade grupper de rättigheter som de förtjänar. Antifeminister och deras allierade har försökt sabotera
denna rörelse lika länge. Det ligger i antifeministers intresse att placera alla heterosexuella män som
motståndare till feminismen - precis som det ligger i
t.ex rasisters intresse att placera alla människor med
ljus hud som fiender till alla med mörk hud. Det är
påståenden som helt enkelt inte är sanna.
Den feministiska rörelsen är väl medvetna om att
män i samhället tampas med många problem, och
det har arbetats med dessa frågor sida vid sida med
andra frågor sedan rörelsen startade. Män har ingått
i den feministiska rörelsen sedan dess början, bland
annat genom Men’s Liberation Movement. Motsättningen som målas upp mellan män och kvinnor är samma som antifeministerna ropat om sedan
1900-talets början, och den har varit ren och skär
lögn lika länge.
En väldigt långlivad kritik av feminismen kokar
ner till namnet. Kritiker påstår att namnet feminism
betyder att det bara handlar om kvinnor/att bara
kvinnor får vara med/att rörelsen vill att kvinnor ska
vara viktigare och ha högre status än män. Jag brukar
svara på denna kritik med denna fråga: syftar ordet
‘Människa’ på enbart män? Eller ‘Allmänhet’? Och
isåfall, varför inte?
Ordet “Feminism” syftar på det feminina lika
mycket som ordet “människa” syftar på män. Det
vill säga inte alls nuförtiden.
Män, precis som alla andra, har ibland problem.
Ofta drar de sig för att söka hjälp, inte minst på grund
av att det anses vara svagt att erkänna att du behöver
hjälp, och mansrollen är extremt fokuserad på styrka. Vart ska då män vända sig med sina problem? Det
är en bra fråga, det finns bland annat kriscentrum
för män, någon enstaka mansjour och mängder av
resurser på internet. De kan göra som kvinnor gjort
i alla tider och skapa sina egna resurser och trygga
rum. “Feministiskt Forum för Män” som finns på
Facebook. Skapat av män som tror på feminism, för
män som tror på eller har frågor kring feminism.
Jag finner det alltid så intressant att kvinnor förväntas eller vill ta på sig uppgiften att skapa dessa
rum för män. Känner de att män är inkapabla att
skapa egna grupper eller hitta resurser för att hantera sina egna problem? Känner de att män saknar viljan, kunskapen eller medlen att göra en egen Facebook-grupp? Känner de sig som kvinnor automatiskt

mer kvalificerade att hantera mäns känslomässiga
arbete? Detta är ett stort problem i samhället - att
män inte förväntas arbeta med sin egen hälsa och
personlighet, och inte anses kvalificerade att veta
vad för stöd och hjälp de själva vill ha och behöver.
Det finns många fördomar i samhället, och en väldigt farlig föreställning är den att våldsdåd och sexuella brott begås av en speciell typ av person, med en
vag koppling till offret och med ett enkelt motiv. Till
skillnad från rån och inbrott som har en koppling till
inkomst och ekonomisk stabilitet, har våldsbrott och
sexualbrott ingen sådan koppling. Motiven här baseras ofta på viljan att kontrollera någon annan, och
denna vilja kan finnas hos vem som helst. Att någon
är trygg i sig själv och inte känner någon skam eller
skuld är inte friande omständigheter, det är mycket
mer komplicerat än så. Att detta resonemanget fortfarande är ledande i domstolar och hos polis världen
över är anledningen till att ‘Femicide’ i Sydamerika
är en grej. Det är anledningen till att mörkertalet att
anmäla vålds-, och sexualbrott är så stora, och att du
riskerar större konsekvenser av att namnge en våld-

Litet lexikon

Det finns många ord som ofta används inom jämställdhetsarbetet som ofta inte används mycket
utanför. Det kan därför vara svårt att förstå vad
saker och ting betyder. Nedan har jag gjort ett litet lexikon på de vanligaste:
●
Kön - de organ som finns på kroppen
●
Genus - det sociala könet: ditt utseende,
beteende, intressen och annat som gör dig till
dig.
●
Sexualitet - vilken typ av människor du finner attraktiva, som du vill ha sex med och som du
vill ha en relation med.
Sexuell attraktion - person(er) som du vill ha
sex med
Romantisk attraktion - person(er) du vill ha
en känslomässig och romantisk relation med
●
Intersektionalitet - en typ av feminism som
introducerades i sverige runt 70-talet. Den lyfter
fram att förtryck från olika håll samverkar och
har olika yttringar. En homosexuell kvinna upplever ett annat förtryck än en homosexuell man
till exempel.
●
Pronomen - personliga pronomen i svenskan är Jag, Du, Han, Hon och Hen, Den, Det och
Dem.
Internaliserat förtryck - förtryck från samhället som en förtryckt person gjort till sina egna
vanor, tankar, åsikter och ideal.
täktsperson på sociala media än straffet hen riskerar
för att ha begått brottet. Detta är ett klassiskt exempel på hur samhället föredrar ett enkelt svar på en
väldigt komplicerad och mångbottnad fråga.
Att uttrycka i ord, eller blotta misstanken, att du
t. ex är homosexuell kan i vissa situationer kosta dig
ditt liv. Någon som kommer ut som homosexuell,
bisexuell eller transperson löper än idag risken att
- som minst - bli hånad, trakasserad eller utfryst,
eller som värst bli misshandlad, våldtagen och mördad. Det gör att det inte är ett lätt beslut att komma
6

ut och även om det till synes är okej att vara queer i
Sverige, så finns det många exempel på när detta lett
till tragedi.
Feminismen och HBTQ-rörelsen har gjort det möjligt att leva ett liv som något annat än man eller
kvinna, som något annat än heterosexuell. Men att
gå mot normen är aldrig lätt, alla har en åsikt om det
och vill gärna dela den i tid och otid.
Vårt samhälle är byggt av män, kring män, för
män. I över 100 år har feminismen och andra liknande rörelser kämpat för att även andra ska få ta plats,
för att inte allt ska kretsa kring heterosexuella män
och deras behov, ha samma möjligheter och rättigheter. Det har varit över 100 år av uppoffringar, tårar, smärta och kamp, och nu står vi här i 2021. Inte
framme vid rättvisa eller jämlikhet, men närmare än
vi någonsin varit i Sverige. Nu uppmuntras vi istället
glömma kampen som fördes och varför? För att vissa

män tycker det är jobbigt att vi fortsätter att påpeka problem i samhället. Jag vill istället fråga: varför
känner vissa personer sig så upprörda över att missgynnade människor påtalar grova samhällsproblem
och fortsätter kämpa för sina rättigheter?
För egen del tror jag på att män är mer än en symbolisk fallos. De är vuxna, rationella människor som
kan be om hjälp när de behöver det. Precis som kvinnor och alla andra.

Text: ANNELI C, GENUSVETARE
Bild: PÄR K

Manligt/kvinnligt i syskonskaran

Jag har funderat en del över hur vi syskon blev bemötta av vissa släktingar under vår uppväxt, beroende på om vi var flickor alternativt pojkar. Jag har
rätt diffusa minnen när det handlar om mina första
levnadsår men kommer i alla fall ihåg att det ibland
kunde variera rätt kraftigt kring vad vi fick respektive, inte fick göra, i egenskap av om vi var tjej eller
kille. Till exempel minns jag när vi var hos mormor
och morfar som bodde på landet. Detta ställe var för
alla oss syskon en riktig oas som vi ofta längtade till
när det var mer eller mindre kaotiskt hemma.
Mycket var härligt och roligt där hos mormor och
morfar men när det kom till att åka och fiska eller
att få spika och hamra i morfars vedbod, då var det
endast grabbarna som fick följa med eller fick til�låtelse att snida ihop något. Jag kommer ihåg att
jag och mina systrar då upplevde detta som något
mycket orättvist. En och annan tår fällde vi också när
bröderna, ofta ihop med någon äldre morbror, eller
morfar, packade sina matsäckar och alla fiskeredskap för att ge sig iväg.
Bröderna kunde även roa sig med att åka runt på
en gammal sliten moped. Jag kan inte minnas att vi
systrar någonsin fick testa eller åka med.
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Av någon, outgrundlig anledning så kände vi tjejer
inte heller oss lika respekterade som våra bröder. Jag
minns att det kunde komma både ironiska och förlöjligande kommentarer ibland från såväl våra bröder som äldre morbröder. Jag har funderat över varför det var så och jag har ingen riktig förklaring eller
förståelse för detta.
Detta gjorde att jag ofta funderade över hur och vad
som skulle krävas av oss tjejer för att vi skulle bli lika
väl bemötta och behandlade som bröderna.
Vi syskon har också diskuterat detta som vuxna och
det enda jag kan komma på som förklaring är att det
handlar om vilket kön/genus vi hade.
Detta tilldrog sig på 1960- och 70-talet och tyvärr
så kan jag konstatera att vi systrar fortfarande blir
mindre tagna på allvar, ibland förlöjligade i relation
till mina morbröder. Dock inte av våra bröder. Vi tjejer har nog varit rätt bra på att sätta gränser till dem.
Detta har gjort att flera av oss numera tagit avstånd
från morbröderna. Lite sorgligt kanske, men helt
nödvändigt.

Text: MARIA O
Bild: OSKAR
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Maskulinismen för alla

Maskulinism är för mig en filosofi att snegla på feminismen och så långt det är möjligt sträva efter att
anpassa utbudet av manligheter så att det kan passa bättre överens med feminismen samtidigt som
mannens behov, plikter och moral kan få en plats
och utrymme för utvärdering, kännande och kanske
diskussion. Jag säger ”kanske diskussion” eftersom
det ibland kan vara alltför känsliga ämnen för att
alltid kunna diskuteras fullt ut bland allmänheten.
Då får man förlita sig på de diskussioner som förs i
mindre och inofficiella utrymmen. Jag har själv funderat i olika banor om en maskulinism i 15 år. Begreppet har jag själv myntat och vad det innebär har
jag själv utvecklat. Idag, när jag redan hade skrivit
det mesta av denna artikel, sökte jag efter begreppet
maskulinism på nätet, och ta mig tusan, det finns
redan. Den existerande maskulinismen betyder till
sin grund ungefär samma som jag har i min version
av maskulinismen. I olika frågor kan min version av
maskulinismen och den redan existerande maskulinismen skilja sig åt. Du kan läsa i faktarutan om den
existerande maskulinismen.
Maskulinismen vill se till alla kön, alla genus och
alla typer av människor. Så långt det är möjligt ska
det vara givande att leva med alla olika drag. LGHBTQIA+ ska kunna leva sida vid sida. LGHBTQIA+ står
för mig för Lesbisk, Gay, Hetero, Bi, Trans, Queer,
Intersexuell, Asexuell och pluset står för alla som
inte nämnts. Som synes tycker jag att det är orättvist
om inte hetero också ska nämnas bland de fina genusen som ska få vara med i leken. Varje genus kan

ha sina utmaningar, svårigheter och styrkor. Visst är
det märkligt att inte hetero brukar nämnas bland de
där bokstäverna?
Maskulinismen vill bidra till en filosofi som stödjer
alla genus utan att ta fasta på något speciellt genus
som utgångspunkt. En slags blind rättvisa som inte
ställer sig på någons sida i förväg. Min första tanke var att kalla denna fina och rättvisa filosofi för
genusinism eller genusism. Men då har jag sett att
detta ord redan är taget. Många som använder ordet
genusism ser detta som en dålig sak. De menar att
genusism betyder att man sätter olika värde på olika
genus, rangordnar dem och förtrycker vissa av dessa
genus. Mitt andraval är då att kalla den rättvisa filosofin för genusliberalism istället.
Det finns inget som motsätter att kvinnor, män eller annat kön kan kalla sig både feminister, genusliberalister och maskulinister. Även att kalla sig för
alla samtidigt.
Män har en förmåga till att vara fantastiskt fina
varelser. Men det händer att man hamnar i svackor och mår sämre. Ibland händer det också att man
hamnar i situationer där man inte fungerar så bra
och kan göra saker som inte är bra. Men det gäller
att resa sig igen och jobba på sina dåliga sidor. Om
man lyckas att göra så att man handlar bättre kommer man att se sig själv i ett bättre ljus. Jag har själv
upplevt att jag blivit stolt och lycklig över mig själv
när jag märkt att jag är bättre som människa. Att jag
kunnat komma runt mina negativa känslor och agera
på ett positivt sätt istället. När jag då ser mig i spe8

geln ger det mig en skön och glad känsla. Det finns
personlighetstyper där det är svårare att komma till
denna goda sida. Jag kan förstå att man kan ge upp
om man känner att man är gjord av dåliga personlighetsdrag. Men det är inte bara målet som är viktigt
här. Även vägen dit kan ge positiva känslor som kan
vara som en belöning för att vara sitt bästa jag. Jag
tror att män kan ha svårt för att se de fantastiskt fina
dragen som de besitter. Att se sig själv som en mörk
person med många dåliga drag förbättrar inte situationen. Att se sig så tror jag kan öka benägenheten
till dåliga beslut i sina relationer.
Ibland påvisas det att män inom vissa områden begår fler antal brott än vad kvinnor gör. De män som
inte begår brott vill såklart inte förknippas med detta och därigenom bli bestraffade för något de inte
gjort. Det har en annan vinkel också. Om män som är
oskyldiga skulle ta ansvar för brott som någon annan
gör så får det effekter på hur man ser på sig själv.
I följande text ska jag skriva om personer som begår brott. Jag skriver till alla kön, och inriktar mig
främst till starka personer (eller svaga?) eller krigare
som har problemet att de begår sexuella brott eller
genomför misshandel fysiskt och psykiskt. Jag vill
att maskulinistiska män, maskulinistiska kvinnor
och maskulinister med annat kön ska ta itu med de
brott som våra medmänniskor gör sig skyldiga till i
form av våldtäkter, fysisk misshandel och psykisk
misshandel. Genom att diskutera, känna och bedöma vad man kan göra för att förbättra situationen.
Att förbättra både för dem som genomför brotten
och dem som blir offer. Jag önskar att det fanns en
vana bland folk att erkänna brott som de är på väg att
begå och våga prata om detta med andra. Det borde
då finnas andra i närheten som man kan prata med
om detta utan att de ska vara dömande. Bara att prata om det och reflektera med respekt. Jag tror att de
som begår brott förlorar på sina dåliga beslut själva
i längden. Vi kan ta som exempel sexuella brott. Det
är tråkigt att de personer som begår sexuella brott
inte kan få utlopp för sin sexualitet på ett sunt sätt.
Samtidigt kan det vara svårt att i ett samhälle låta
alla personer få utlopp för sina drifter. Den sexuella
driften får inte plats i alla situationer och i alla lägen. Samhället sätter ofta både uttalade och underförstådda krav på att man ska begränsa sitt sexuella
utlevande. Det blir väldigt svårt att ha ett samhälle
som tillåter fullständigt utlopp för allt inom det sexuella. Plan B blir då att öva upp en sexualitet som kan
få utlopp i vissa lägen men inte i andra lägen. En extra övertrycksventil skulle eventuellt kunna finnas
genom att i en trygg miljö diskutera sin sexualitet
med någon man har förtroende för. Det finns redan
något i den vägen för de som riskerar att utöva våld
i en nära relation. Det finns en telefonlinje man kan
ringa om man känner att man är på väg att göra något våldsamt mot en närstående. Telefonlinjen heter
Välj att sluta och finns som pilotprojekt i Stockholm
och i Skåne. Förhoppningsvis kommer denna linje
att fortsätta att vara tillgänglig och även bli tillgänglig i hela Sverige, om det inte redan är så.
Som det är idag möter man ibland hårda ord från
olika håll när det kommer till dem som begår olika
brott. Man kan höra kommentarer som att ”De borde skjutas” eller ”Jag ska slå in skallen på honom”.
Detta anser jag inte är ett sunt sätt att handskas med
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detta. Straff må vara en sak som har effekt på vissa
personer om de tror att de kommer att bli hårt straffade inom en snar framtid. Men jag tvivlar på att de
flesta har detta i tankarna när de är på väg att göra ett
sexuellt brott. Det bästa vore om det fanns en trygg
person en knapptryckning bort som kunde diskutera
saken på så vis att ett bättre agerande kunde bli alternativet. När det kommer till att gemene man ska
straffa brottslingar blir det ibland alltför hårda straff
för brottet som begåtts. Jag har hört historier om
straff som utförts av arga män mot män som utfört
ett brott. Jag har inga bevis för att dessa straff verkligen har utdelats så som de berättats. Om man ska tro
på källorna anser jag i nästan alla fallen att straffet
var för hårt eller för perverst. Sådana straff utförda
av en folkmobb brukar grundas på känslor, impulser
och kortsiktigt tänkande. Låt domstolar bestämma
straff för brott!
En sak som jag tror att vissa män behöver bli bättre
på är att kommunicera när de hamnar i en relation
som de känner drar in dem på en mörk väg. Det finns
personer som utan att vara medvetna om det triggar
olika saker hos dessa män. Om mannen i det läget
kunde kommunicera problemet kunde man undvika en del risker. Jag har själv råkat ut för sånt, men
jag har förmågan att kontrollera mig själv så att jag
inte hamnar i en problematisk situation. Det gäller
att vara klok mot sig själv och ha självkännedom. Det
kan hjälpa att prata med sig själv i en sådan situation. Sätta ord på känslorna. Saker som kan trigga
problem kan vara att en person inte respekterar takt.
Att hen blir intim alldeles för snabbt. Det handlar
inte om sexuell intimitet utan om relationell intimitet. Om man har en känslig sexualitet kan en abrupt
intimitet orsaka mörka tankar som man borde undvika. Ett problem i detta är att det finns män som gillar snabb intimitet. Därför borde det vara bättre om
de som inte klarar det lika ledigt kan kommunicera
detta snabbt. Jag är sådan att jag mår dåligt av att få
mörka tankegångar. Det är mer givande att ha sunda
relationer och vara glad. I detta avseende tror jag på
tanken att en person som mår bra inte begår brott.
Det omvända gäller också för mig, den som inte begår brott mår bättre.
Man kan fråga sig varför man som individ överhuvudtaget ska få mörka tankegångar. Jag skulle kunna
tänka mig att det i grunden har utvecklats i evolutionen som en slags försvarsmekanism. Med denna syn
skulle man kunna resonera på följande sätt. Om person ett utövar våld mot person två. Då anser jag att
person två inte är en bra match till person ett. Person två är fel person för person ett att ha en relation
med. Ju snabbare person ett inser detta desto mindre
våld kan begås i relationen. Person ett kan mycket
väl se attraktiva sidor hos person två. Men det är enligt min erfarenhet i dessa fall inte det yttre som är
problemet. Problemet är att dessa två personligheter
inte passar tillsammans. Sedan kanske man inte ska
göra helt och hållet slut med en relation bara för att
det är jobbigt under en tid. Man kan börja med att ta
en paus med relationen och se vad det får för effekt.
Det är inte heller bra att ta pauser för ofta bara för att
hamna i samma dåliga relation igen. Har man tagit
pauser och det inte hjälper bör man överväga att avsluta relationen helt och hållet.
När det gäller feminister så har jag märkt att det
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inte hjälper att vara bitter och kritisk på ett argt
sätt. Det skapar bara motsättningar och skapar hat
mot feminism. Jag vet att det kan vara svårt att inte
vara bitter och arg om man tittar bara på alla dåliga saker som händer i samhället. Men var medveten
om att det är bättre att se på saken resonerande och
balanserat. Det skapar ett större förtroende om man
kan ha balans i sina åsikter. Samtidigt förstår jag att
man inte kan ha som metod att kamma alla medhårs.
Det gäller att på ett sunt och balanserat sätt kommunicera det som är fel, det som är bra, det som behöver förändras och det som inte behöver förändras.
Till sist vill jag säga att det har hänt mycket de senaste decennierna i vårt samhälle. Samtidigt finns
det saker som släpar efter. Saker som borde förbättrats för länge sedan. Till detta har vi säkert fått nya
problem med nya vanor och ny teknik. Det kan vara
svårt att hänga med i utvecklingen. Jag anser inte att
man ska se ner på dem som lever enligt gamla regler.
Det kan ibland vara bra att utvecklingen inte går alldeles för fort. Samtidigt ska man inte ha traditionen
som ursäkt för att handla och bete sig på ett sämre
sätt än vad man är kapabel till. Till sist är det perso-

ner och personligheter som fortfarande bestämmer
på vår jord, på gott och ont. Men mest på gott enligt
min mening.

Text: PETER BLIXT
Foto: PÄR K

Maskulinism kallas även för det kortare ordet
maskulism. Den maskulinistiska rörelsen tillkom 1913 då E. Belfort Bax skrev boken Feminismens bedrägeri. Rörelsen utvecklades dock inte
förrän på 1990-talet då Warren Farrell och Jack
Kammer skrev sina böcker om lönsroller i samhället. Maskulinismen vill verka för att få lika
politiska, ekonomiska och sociala rättigheter för
pojkar och män som för flickor och kvinnor. Pär
Ström har 2007 skrivit boken Mansförtryck och
kvinnovälde. Han hävdar i boken att om feminismen ska existera så ska också maskulinismen
existera, eftersom män diskrimineras i lika hög
grad som kvinnor.

”I Sverige har vi det bättre.”

Jag såg en dokumentär på TV om hur kvinnor misshandlas i Saudiarabien. Där finns det ett 40-tal kvinnor som sedan ca 30 år tillbaka kämpat för att få köra
taxi. Så regimen bestämde till slut att ”modernisera” Saudiarabien, genom att tillåta kvinnor köra taxi.
Visst låter det vackert? Men kanske ni heller inte visste att dessa kvinnor som i flera år kämpat för detta,
fängslades av den Saudiarabiska regimen så att det
ska verka ”bra”.
Jag anser att feminismen måste stärkas i dessa länder i öst. Här i Sverige har vi det bättre. Jag förstår
inte varför mitt kön skulle bestämma min lön, det
gör jag med min hjärna och vältalighet och möjligheter att förhandla, som gör mig till en framgångsrik
kvinna som kan säga ifrån och veta mitt värde som
arbetare.
Jag tycker inte om feminismen i Sverige eller västvärlden, här utesluter man män från genuskampen
och det anser jag är att skjuta sig själva i foten. Man
uteslöt män som blivit våldtagna ur #metoo-rörel-

sen. Det tycker jag inte om så jag startade hashtaggen #metoomän, jag vet många män som blivit våldtagna och även misshandlats av kvinnor. Många män
vet själva att de lider under patriarkatet med krav av
att vara mjuk eller hård, eller vad som nu krävs för
att vara en ”man” nog att vara man. Jag är inte ett
offer för mitt kön, men jag arbetar för genusrättvisa
där det verkligen behövs. Jag anser att många högt
uppsatta kvinnor använder sig av feminismen för
egna syften och egna intressen, detta fenomen kallar
jag för feminism med dolken i ryggen och de armbågar sig fram i karriären.
Jag hoppas att Sverige vaknar, det finns för många
kvinnor som trycker ner andra kvinnor i vägen för
deras karriär, och det kan jag inte gå med på att kalla
genuskamp eller ”kvinnosolidaritet”. Alla vet att
kvinnor kan vara väldigt elaka mot andra kvinnor,
det är inget nytt.

Text: EVA-CECILIA
Bild: PÄR K
10

Lagar och kvinnohistoria
1858

1965

Ogift kvinna som fyllt 25 år kan bli
Som första land i världen får Sverige
myndig efter ansökan i domstol. Gif- en lag som förbjuder våldtäkt inom
ter hon sig blir hon åter omyndig.
äktenskapet.

1982

1864

Kvinnomisshandel
faller under allmänt
åtal.

Mannen förlorar sin
lagliga rätt att aga
sin hustru.

1910

1982

Kvinnor får rätt att
inneha kommunala
poster.

Kvinnor får vid giftermål välja sitt eget
eller mannens efternamn.

1919

Kvinnor får allmän
rösträtt och blir valbara till riksdag.

1988

Lagen om besöksförbud.

1921

1998

Första valet hålls där
kvinnor får rösta.
Lagen om kvinnans
oskuld vid giftermål
upphävs.
Gift kvinna blir
myndig vid 21.

Lag om förbud mot
köp av sexuella
tjänster.

2003

Lagen om besöksförbud i hemmet.

1939

Trolovning, giftermål, havandeskap
eller förlossning kan inte längre
användas som skäl för att avskeda
kvinnor i statlig tjänst.
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2007

Socialtjänstlagen skärps från att
kommunen bör till att kommunen
skall hjälpa misshandlade kvinnor.
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Feministiska Funderingar

Akt 1
Om orättvisor och förlorad tid
Mitt emot vårt nya hus ligger ett område med gamla, stora byggnader innanför ett högt staket: Paradisområdet. En kvarleva från en annan tid, som så
mycket är här i Lund. Byggnader vars syfte har förändrats, men som finns bevarade, iallafall deras utsida. Gamla kirurgen, Gamla Poliokliniken, Gamla
Hudkliniken, Gamla Barnsjukhuset, Gravkapellet. I
dessa byggnader huserar nu istället samhällsvetenskaper och humaniora. Ett liknande syfte - studera,
kartlägga och förstå människors behov, beteenden
och syften. Vem kan säga vilken som går mest på
djupet; kirurgi eller kartläggning av mänskliga väsen?
I andra delar av staden har fler gamla byggnader
återanvänts. Deras forna syfte presenteras inte lika
öppet, men det finns där för nyfikna. Nu är det en
vacker park, promenadstråk, vårdcentral och skolor.
Det är inte speciellt många år sedan som det var en
helt annan stämning här: jag talar om St. Lars-området. Det är ingen hemlighet vad som hände här. Jag
har besökt kyrkogården utanför staden, där de som
dog av experiment, vanvård och neglekt inte har
några namn - i bästa fall finns en liten skylt med ett
nummer. För självklart kunde dessa människor inte
få sin sista vila i närheten av resten av Lunds döda.
2000 personer ligger här någonstans i gräset, 2000
livsöden. 2000 människor med hopp och drömmar,
som nu inte ens har sina namn kvar. Den sista begravdes 1951. 1951. Det är 70 år sedan. När jag sitter
där i gräset kan jag aldrig låta bli att tänka på hur - om
jag fötts i en annan tid - kanske hade blivit skickad

hit (eller motsvarande i Halland). Jag undrar om jag
har en avlägsen släkting här, om mina vänner har ett
namn i sitt släktträd som kan spåras hit. Sällan blir
det så tydligt för mig hur långt arbetet för mänskliga
rättigheter kommit.
Genusvetenskapliga Institutionen finns i en av de
gamla byggnaderna på Paradisområdet. På St. Lars
kyrkogård i Flackarp är drömmen om ett paradis
långt bort och jag fylls av sorg och hopplöshet när jag
går förbi rad efter rad av anonyma nummer. Många
här har inte ens det. Ett fåtal gravstenar finns, där
familj ville eller kunde hitta sin släkting i registret.
Jag undrar om de gravarna är tomma.
Feminismen har sedan dess start arbetat för att utsatta grupper ska ha mänskliga rättigheter. Det finns
inget tvivel hos mig att det är deras arbete som gjorde det möjligt att avsluta detta. Att stoppa experimenten på människor som inte ansågs tillräckligt
mänskliga, där resterna sedan stoppades i ett hål med
ett nummer. Numret skrevs på en metallpinne vars
huvud var formad som en tulpan. Den enda blomman som dessa gravar ofta fick. 1940 utfördes fortfarande lobotomier, där delar av hjärnan skärs eller
borras bort för att manipulera människors beteende och deras möjlighet att känna. Först på 1960-talet kom lagar som målade upp sådana som oss som
människor med rätt att ta del av samhället, istället
för något samhällsfarligt som måste hållas separerade. Dessa rättigheter har aldrig varit gratis, de har
aldrig getts till en förtryckt grupp från ingenstans.
Allt vi får göra, allt vi tillåts vara, allt är en rättighet
som är betalad för med blod och lidande och trasiga
människor som i en annan tid kunde varit vi själva.
Och jag ser likheten mellan personen vars frontallob
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vispas sönder så att de ska bli lugna, och mellan kvinnan som uppmanas trycka ur sig barn efter barn tills
hennes kropp kollapsar. Ingendera är människor i
samhällets ögon; den ena är en samhällsfara och den
andra är en inkubator. Ingen av dem tillåts existera
för sin egen skull, ingen av dem får vara en fullständig person med hopp och drömmar.
Min mormor fyllde 100 år förra november. Hon föddes innan kvinnor hade rösträtt. Hon har levt genom
krig och pandemier, hon upplevde födelsen av kärnfamiljsnormen. Under sin livstid har hon fått rätt att
arbeta, rätt att älska vem hon vill, rätt att göra abort,
rätt att inte bli slagen av sin partner - rätt att vara
människa, och inte bara existera som kvinna - en
kropp och en inkubator ständigt till för någon annan.
När jag ser all historia och allt som åstadkommits för
mänskliga rättigheter så tänker jag ofta på henne;
vem hade hon varit om allt detta varit den självklarhet som det är för mig? Vilka hade dessa nummer på
kyrkogården varit om de hade fått vara människor,
istället för att vara en samhällsfara som till varje pris
skulle göras lugna, tysta och osynliga?

Akt 2
Om hämnd och förlåtelse
I feministiska sammanhang finns det många citat
och ordspråk. Ett sådant är det som jag vill basera
denna texten på. Jag tror inte att någon vet varifrån
det kommer eller vem som sa det först: “Be glad
we want equality and not revenge”. Var glad att vi
vill ha jämställdhet och inte hämnd. Riktat mot ett
samhälle som ignorerat och utnyttjat oss, riktat mot
en värld där våra liv är värda mindre och arbete som
förstör våra kroppar är en självklarhet.
Femicide är något som pågår i Sydamerika - kvinnor massmördas för att de är kvinnor. I Kina saknas
över 30 miljoner kvinnor, mördade eller övergivna
som spädbarn eller detsamma som barn - eftersom
en son var mer värd att lägga resurser på. I Sverige
mördas kvinnor varje år av sina ex, makar eller pojkvänner. Dessa män kan fortfarande få vårdnaden av
ev. gemensamma barn och får kanske eventuellt lite
fängelse. Nåt av det farligaste du kan göra som kvinna (förutom att föda barn) är att vara tillsammans
med en polis. Det vanligaste brottet som begås av
poliser är våldtäkter och partnermisshandel. Självklart förlorar de inte sina jobb eller hamnar i fängelse, vem skulle då se till att vanligt folk sköter sig?
Kvinnor tas heller inte på allvar i sjukvården: det var
först för ett par år sedan som läkare kom på att all
medicin för och behandling av hjärtproblem utgick
från vilka symptom män får, och var enbart testade på män. Kan ni tänka er vilken skandal det blivit
om det varit tvärtom? Om män dör för att medicinen
endast är framtagen för och testad på kvinnor? Eller
för att krocktestdockor och bilbälten varit utformade och anpassade efter kvinnokroppen? Jag är säker
på att det inte tagit 70 år att komma på att det var
ett problem om det varit män som dragit det korta
strået.
På tal om sjukvård: födslar. Visste ni att de under de
första kejsarsnitten inte brydde sig om att sy igen allt
de skar igenom? Livmodern lämnades uppskuren,
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och hoppsan! Patienterna förblödde. Det är fortfarande ett stort problem att kvinnors smärta inte tas
på allvar. Vi får mindre smärtstillande medicin, och
läkare antar till större del att vi överdriver och hittar på. Om du nämner något om menstruation när du
räknar upp symptom så verkar de bara sluta lyssna.
Speciellt barnfödsel kan vara ett svårt ämne - att
kvinnor ska lida då verkar sitta fast hårt. Och ve dig
om du ifrågasätter läkaren, de har makten att bokstavligen skära sönder dig utan att få större konsekvenser än ett allvarligt samtal med sin chef. Om
du har tur får du en ursäkt och blir kanske ihopsydd
igen. Ibland t.o.m med bedövning. Numera behöver de inte rapportera sprickor under födsel som en
skada. Såvida det inte är en extrem spricka eller om
sjukhuset verkligen vill rapportera. Så hanterar Sverige problemet med skador på och i kroppen efter
födslar: slutar rapportera om det, slutar räkna det
som födselskador.
På gymnasiet hade en vän sådan mensvärk att hon
sov på toaletten 4 dagar varje månad, för varje gång
hon reste sig så spydde och svimmade hon. Läkarna
gav henne alvedon och tipsade om att det troligtvis
går över när hon föder barn. Precis vad en 16-åring
behöver höra.
Kvinnor i Sverige har det bättre än på många andra platser, men det innebär inte att vi har det bra.
Och hämnden hade varit ljuv och välförtjänt. Men vi
vill inte ha hämnd - vi vill ha jämställdhet. En ursäkt hade såklart varit trevligt, men det har jag inte
höga förhoppningar om. En ursäkt innehåller trots
allt tre delar: genuin ånger; förståelse för att och vad
du gjort fel samt ett löfte om att arbeta för att det
aldrig ska hända igen. Få personer kan åstadkomma
detta, så jag har inte något hopp om att en nation ska
lyckas. Och jag är inte en förlåtande person.

Text: ANNELIE
Bild: SDS, PSYKMUSÉET

Buttersmurfen spekulerar
Perspektiv på Fontänhusets podd

”De senaste gångerna vi har haft samtalspodd på
Lunds Fontänhus, så har det fallit sig som så att det
bara har varit män som har deltagit. Jag gillar inte
det faktum att jag ska behöva sitta och podda med
en massa karlar som tävlar om ordet om det inte
finns några kvinnor med. Vi pratade till och med på
ett morgonmöte om att vi borde kvotera in kvinnor
i podden. Jag gillar inte det faktumet att vi ska behöva kvotera in kvinnor i podden. Kvinnorna borde ta mera plats när vi ska podda. Jag gillar inte att
kvinnorna drar sig undan podden. Det borde vara vi
män som står tillbaka för att kvinnor ska vilja eller
våga ta plats. Jag har därför bestämt mig för att stå
tillbaka till förmån för en kvinna. Jag gillar inte att
jag ska behöva stå tillbaka för att kvinnor ska kunna
ta plats. Men nu gör jag det. Jag kanske återkommer
vid ett senare tillfälle. Faktum är att jag inte gillar att
podda heller. Och jag gillar definitivt inte att skriva
om hur vi gör podd. Jag gillar inte att jag inte gillar
att skriva och podda, i synnerhet inte om genus. Jag
gillar inte genus heller. Jag gillar inte ens Fontänhuset. Faktum är att jag har stulit konceptet med att
inte gilla saker från Tony. Jag gillar inte att jag måste stjäla koncept för att jag är en fantasilös jävel. Jag
gillar framför allt inte Tony. Nu avslutar jag det här,
vilket jag inte gillar. Far åt Helvetet!”

Om jag ska vara allvarlig så är jag inte mycket för
genustänket. Jag vill med ovanstående text säga att
jag är ointresserad av att ta en diskussion angående
genus. Fast man förväntar sig att jag ska skriva någonting och detta är vad jag har skrivit. Även om jag
inte gillar genustänket så betyder inte det att jag tar
avstånd från individer som är s.k. genuscertifierade.
Det förväntas av oss alla att vi kan tolerera varandra
här på Fontänhuset. Det är inget uttalat krav, men
det är ett underförstått krav. Så ska det vara. Enligt
riktlinjerna för alla Fontänhus så ska man arbeta utifrån ett konsensuskoncept.

Text: ROGER KLANG
Bild: MICHAELA
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TEMA
Nu är jag

På Genushysterin

				
Jag är förbannad på den hysteriska trenden med genus och genusforskning. Har det någon större
betydelse var vi kommer ifrån och vilka förfäder vi har. Varför heter det genus? Det är ju DNA det
ska heta, eller ska vi slå ihop det till DNANUS?
Jag är också förbannad på alla kvinnor som tycker att de har något att säga till om. Det är ju självklart att det är vi män som bestämmer. När jag var gift fick jag till slut markera, så jag slog näven
i bordet och talade om vem f*n det var som bestämde. Det tog inte mer än 10 minuter, innan jag
åkte ut ur huset.
Jag är förbannad på alla arbetsgivare och chefer som tycks tro att kvinnor inte kan något, eller inte
behöver skälig lön för sitt jobb. Kvinnor både kan och är värda en lön motsvarande vad männen
tjänar. Ofta är dom värda mer för dom kan, på väg till ett möte t.ex. hinna med att vattna blommorna, koka kaffe, sätta på diskmaskinen och köpa en kaka till kaffet. Ändå är dom före männen
till mötet och har dukat fram kaffet. Under tiden de väntade på männen, så har de ringt barnen och
hört om allt har gått bra idag.
Jag är förbannad på kvinnor som envisas med att man ska fråga om vägen hela tiden. Jag vet väl för
h*lv*te vart jag ska. Sen kan ju inte jag hjälpa att de har byggt om sen jag var där senast, eller som i
Kiruna, att de flyttat hela j*vl* staden.
Jag är också förbannad på kvinnor som kör bil. de håller hastigheten, bromsar försiktigt som f*n,
stannar vid övergångsställen och kör utan att det rycker lite när man släpper kopplingen. Det finns
ett fåtal som kör som man ska, men de flesta tycks tro att det inte är en tävling. Skärpning på den
punkten tycker jag, ni är inga änglar, det ska gudarna veta.
Jag är förbannad på att denna j*vla depression inte släpper taget om alla oss som drabbats av den.
Jag är också förbannad på att alla är så j*vla förbannade hela tiden. Lugna ner er för
h*lv*te.
För övrigt anser jag att spårvägsbeslutet ska rivas upp, inte gatorna.

MED VÄNLIG HÄLSNING/TONY
15

TEMA

#metoo kom till sverige och
kulturprofilen fick plötsligt
stå till svars

Om hur Matilda Gustavssons journalistik blev
kulturprofilens fall

Den här biten av svensk historia är inte så lätthanterlig att bli medveten om. Främst för att den
innehåller flera kvinnors upplevelser av ignorans
från domstolsväsendet i Sverige, polisen och män
i maktpositioner. Boken Klubben beskriver trakasserierna och överfallen mot kvinnor som ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault har genomfört,
men också om hur #METOO-upproret växte fram
i Sverige.
#METOO startades 2017 av skådespelerskan Alyssa Milano som uppmuntrade kvinnor att använda
hashtaggen #metoo efter anklagelserna mot Harvey Weinstein i USA. Kvinnor skrev under med sina
riktiga namn på internet att de råkat ut för sexuella
trakasserier och att de nu äntligen blev hörda i sina
anklagelser.
Det hela växte och det var tusentals kvinnor även i
”lilla” Sverige som visade på att det krävs att vi bryter tystnaden kring den generella ignoransen mot
mäns nedlåtenhet och maktbegär genom övergrepp
på kvinnor. Det är det som #metoo uppropet handlar
om. Män blev synliggjorda. De som tyckte att de hade
rättigheter och som njuter av att ta makt över kvinnors liv. För övergrepp handlar om just det. Makt.
Att en person kan göra som hen vill över en annan
person.
Både kvinnor och män är människor, men våra liv
har helt olika regelverk för vad vi får och kan göra.
Som kvinna är det gång på gång bevisat för mig att
det är männen som bestämmer, att deras begär och
vilja styr mitt liv.
Matilda G´s egna tankar om Sveriges nutidshistoria

i relationen mäns makt över kvinnor, och att hon i
sin journalistiska yrkesroll blev tvungen att intervjua
och gräva rätt på fakta, gjorde boken mer intressant.
Hon arbetade som journalist på Dagens Nyheter i
Stockholm och blev medveten om #metoo-rörelsen
som växte sig starkare i USA.
Intressant i boken är att Matilda G tidigt inser att
hon har information till en tidningsartikel genom
sina intervjuer med kvinnor och män i Jean-Claude
Arnaults omgivning, men att hon inte kan göra något med det. Att det måste finnas tydliga bevis innan hon kunde publicera i en stor nyhetstidning. Det
räckte inte för DN att hänvisa till en kvinnas anmälan till polisen för att kunna publicera en känd mans
brott mot lagen. Kvinnorna som Matilda fick tag på
och intervjuade valde att vara anonyma så att deras
liv inte skulle bli förstörda. Arnault hade fullständig
makt i Stockholm inom kulturvärlden i Sverige under många år så den som ville berätta om eller polisanmäla honom fick sina egna liv förstörda. Arnault
hade makt. Han hade skaffat sig den genom tjänster och gentjänster, genom att veta andras hemligheter och genom att lära känna och vara trevlig mot
alla som hade makt i Stockholm. Inklusive polis och
domstolsväsende. Han blev mäktig genom att folk i
allmänhet inte vill tro på allvarliga anklagelser mot
någon de själva känner och tycker är trevlig. Arnault
förstörde många kvinnors liv genom först övergrepp
och sen, om de inte höll tyst, förstörde han deras
karriärer och såg till att de blev isolerade och utan
vänner.
Det är det här som gör att kvinnor inte vill anmäla
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sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter. När
en kvinna gör en anmälan om sexuella trakasserier
till polisen får de höra att det inte är lönt att anmäla
för det är ord mot ord.
”Vill du verkligen göra en anmälan?” ”Finns det vittnen till övergreppet?” ”Din anmälan kommer inte att
leda någonstans” ”Är du säker på att du tänker på rätt
man?” ”Varför anmälde du inte direkt vad som hänt
utan väntade några dagar/månader/år?” ”Hade du
druckit alkohol?” ”Hur var du klädd under kvällen i fråga?” ”Det är ingen våldtäkt om du ville kyssa honom i
början av kvällen men sen ändrade dig”
Detta är vanliga kommentarer från polisen som
kvinnor fått höra under en anmälan. De finns beskrivna i boken.
För att klargöra: en person kan när som helst ändra
sig och inte vilja fortsätta kyssas, ha sex eller göra
någonting alls längre med dig. Det är allas rättigheter som ska bevakas av rättsväsendet. Om en trevlig
kyss övergår i övergrepp så ska det kunna anmälas
utan att den som utsatts blir skuld och skambelagd.
Kvinna eller man, så har du rätt att ändra åsikt och
känslor. Om någon går över dina gränser och gör något du inte känner dig bekväm med så
är det helt ok att avbryta och gå därifrån. Och att anmäla övergreppet.
Idag finns i Sverige en samtyckeslag.
Matilda G berättar i boken om hur
hon själv några år tidigare varit på
fest på den numera ökända lokalen
Forum där Jean-Claude Arnault och
hans hustru Katarina Frostenson hade
makten över kultureliten och härskade helt och hållet. Han hade alla
kontakterna och visste vilka som ville
träffa vem så därför kunde han manipulera och hota sig fram till att folk
accepterade hans övergrepp, även när
de skedde helt öppet inför andra.
Reaktionen hos de andra blev att
chocken över hans beteende gjorde
att alla stelnade till och i bästa fall
muttrade något om att han inte var riktigt klok, innan samtalen och festandet fortsatte. Det är svårt att
agera och reagera korrekt i den slags situationer.
Om ingen annan reagerar så gör vi det inte heller
själva eftersom vi blir osäkra på om vi har uppfattat
situationen korrekt.
Så varför slåss inte kvinnan eller skriker under
övergreppet?
Därför att det är ett så intimt övergrepp på hennes rättigheter att hon hamnar i chocktillstånd.
Man kan inte riktigt ta in att det händer/eller ens
att det har hänt. I ett sådant chockat tillstånd är
det enormt svårt för en människa att agera. Att bli
chockad innebär att man blir handlingsförlamad. Du
blir handlingsförlamad i ditt agerande och tänkande
medan du försöker ta in vad som hänt. Vi tycker att
det borde vara så självklart att försvara sig genom att
skrika o slåss men så fungerar tyvärr inte de flesta av
oss. Män eller kvinnor.
Förutom att fäkta eller fly finns ett tredje händelseförlopp som är mycket vanligt. Man fryser, kallas
det. Man blir undergiven för att bli av med personen
som utför övergreppen och för att få ett slut på det.
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Människor agerar automatiskt med att verka trevliga
och tillmötesgående för att försöka lugna ner situationen. Sen skäms den utsatta med en gång, för att
den tillät sig att hamna i en situation där den blev
utsatt.
Det är inte kvinnans fel när ett övergrepp från en
man sker. Det är inte hon som ska skämmas för att
han tar sig rättigheter och kränker hennes gränser
för vad som är tillåtet i ett möte med en annan person.
Det gäller både i handlingar och i tal.
Matilda G´s egna tankar om #metoo och Arnault
går som en röd tråd genom boken och känslorna som
hon får hantera när berättelser och anmälningar hittades. Kunde det vara så? Att så många blundade för
kvinnoövergrepp mitt framför ögonen på dem? Att
det får fortsätta att hända utan att det blir polisanmält? Gick det verkligen till så även i Sverige, var det
inte bara i Hollywood som sådant hände?
Hon märker snart genom sina förfrågningar och intervjuer att det finns många kvinnor som blivit trakasserade av Arnault. Många fler än hon trodde. Det
blir med tiden kraftigare övergrepp mot kvinnorna
när han märker att han kommer undan med det. Jean-Claude Arnault är
en mästare på att hota. När kvinnor
inte går med på det han vill så bryter han ner dem genom att hindra
dem från att arbeta inom kulturvärlden eller gör livet svårt för dem på
andra sätt. Om någon säger nej blir
han förbannad och trakasserar sedan
kvinnan under lång tid.
Han har som metod att även hota
männen. Om någon säger emot honom får de inga jobb/blir av med jobbet de har. Alla gör som han säger för
att inte råka illa ut själva. Rädslan
sprids och han får mer och mer makt.
Matilda G intervjuar även män i Arnaults omkrets och de beskriver hur
de i början försöker säga till eftersom
de blir chockade av hans beteende. Han hotar dem
med att avslöja deras hemligheter, eller belönar dem
när de gjort som han vill.
Han hotar och lockar på samma sätt kvinnorna.
Jean-Claude Arnault hade ett hemskt temperament. Men han kunde också vara charmig, omtänksam och hjälpsam/generös. Av kvinnor förväntade
han sig sex som tack och av män förväntade han
sig ”lojalitet” till hans uppbyggda maktspel i eliten
i Stockholm. Han hade genom åren lärt känna alla
som var ”viktiga” (på högt uppsatta positioner i
samhället och i kulturlivet) och utnyttjade sina kontakter för att alla skulle stå i tacksamhetsskuld till
honom. Han visste hur han skulle manipulera fram
vad han ville ha. Dessutom var Arnault skicklig på att
spela på personers skuldkänslor. Han manipulerade
många att tro att de stod i skuld till honom.
Han blev starkt försvarad av många kulturpersonligheter med makt inom Svenska Akademin. Denna
har stor prestige i Sverige eftersom den väljer och
delar ut Nobels Litteraturpris varje år. Första priset
delades ut 1901. Man kan inte förlora sin stol som
ledamot i Svenska Akademin. Den är på livstid och

TEMA
det är en stor ära.
Svenska Akademin delar även ut pengar årligen till
någon inom kulturvärlden och de behöver inte motivera sitt val av person så därför kan de inte stå till
svars för varför de valt just den personen. Det ger
makt åt dem som delar ut priset eftersom de både
kan ge och vägra ge en person utmärkelsen och därigenom hota eller manipulera personens yrkeskarriär. Jean-Claude Arnault använde sig av det inflytande han hade skapat sig i kulturvärlden och såg
till att ledamöter i Svenska akademin röstade på den
personen han ville få röstad på. Hans fru Katarina
Frostenson är en känd poet och innehar en av stolarna i Svenska Akademin och hennes inflytande var
enormt över flera andra ledamöter. Så fick Arnault
sin makt. Han och hans fru påverkade vem som fick
prispengarna och vems karriär det gynnade.
Matilda G ställde sig frågan: finns det fler som är
utsatta? Hon samlade berättelser. Hittade liknande
tillvägagångssätt i övergreppen som kunde hålla juridiskt. Hon fann att om flera personer anklagar så
kan det övertyga rätten om att bevisbördan är stark
nog för att räcka till en fällande dom.
Bevisbördan är ändå svår. När en kvinna/man blir
utsatt för intima övergrepp så hamnar man i chock.
Man kan inte tro att det hänt. Vill inte tro på att det
har hänt. Därför beter sig de utsatta på vad vi andra kan tycka är konstiga sätt. Som att man ringer en
vän och berättar att man mår bra och är på väg hem
för att lägga sig nu och att kvällen varit bra. Utan att
nämna ett ord om vad som precis hänt. Ett intimt
övergrepp gör att de utsatta inte kan tänka klart. De
skäms. Varför gjorde jag inte mer motstånd? Varför
berättade jag inte och anmälde det direkt?
Chocken gör att man förlamas. Att försöka bli vän
med den som hotar oss är en överlevnadsteknik som
inte tänks fram utan som är automatisk. Alla reagerar inte så här men det är vanligt beteende hos de
som blivit intimt hotade, som sexuella övergrepp ju
är.

När Matilda G så småningom släppte sin tidningsartikel med intervjuer av 18 kvinnor som blivit utsatta för Arnaults övergrepp fick #metoo 2017 en annan tyngd i den svenska debatten. Artikeln släpptes
20171124 och finns att läsa i Dagens Nyheters arkiv.
20181002 dömdes Jean-Claude Arnault till 2 års
fängelse för våldtäkt på flera kvinnor
Bevis mot honom i rätten var många: Bland annat,
Dagboksanteckningar, sparade sms om möten och
med hotelser, vittnen som bekräftade kvinnornas
berättelser och vittnen som såg övergrepp.

Text: CAROLINA
Bild: CAROLINAS ARKIV
Det finns en organisation som heter Storasyster där man via hemsidan kan få
kontakt om man blivit utsatt för sexuella
övergrepp eller har frågor. De har även
statistik och fakta och föreläser på skolor
i Sverige.

Genus Romanus - en utopisk saga
Under Romarriket fanns det en kejsare som hette
Genus. Han var son till Dominicanus och hans underbara fru Florensia. Denne Genus var gift med den
vackra Venuensa. Att hon var vacker var den enda
anledningen till att han gift sig med henne.
Det var hans pappa som ansåg att Genus skulle
gifta sig med den vackra Venuensa. ”Det blir många
vackra barn sonen min”, sade han. ”Att vara vacker
har en hög status. Speciellt i vårt rike.”
Detta råkade vallflickan Zarusa höra. Hon utbrast i
ett gapskratt. ”Du vågar trotsa mig”, sade Dominicanus. Zarusa svarade att vara intelligent är verkligen
att vara vacker. ”Ja, det ligger något i det”, svarade Dominicanus. Han såg genast till att alla kvinnor
skulle få skola sig. Då skulle de bli både smarta och
vackra.
Cicky 2 mars 2021
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”Men mamma, det här
kan vara jättefarligt!”

Jag gick långsamt uppför trappan till lägenheten,
andfådd för varje trappsteg. ”Har jag plötsligt fått
så här dålig kondition, min som alltid varit bra!?” På
natten, den sjunde oktober, fick det sin förklaring
när jag vaknade med hög feber och frossa; ”Covid
19”, tänkte jag omedelbart. Efter tre dygn var jag feberfri, men istället genomförkyld. Efter ytterligare
några dygn var jag ok med ett positivt Covid-test.
Det kunde stannat vid det. Men jag var trött, orkade nästan ingenting. Duscha, vila, tvätta händerna,
vila, klä på mig, vila. Att lägga in en paus efter varje
moment gjorde det hela hanterbart. ANDFÅDD, bara
av att gå ur sängen, resa mig från TV-fåtöljen eller av
att promenera runt kvarteret i maklig takt. Hjärtat
kunde plötsligt rusa iväg och slå oregelbundet. ”Nu
dör jag!!”, tänkte jag många gånger. Jag hade fått
långtids-Covid.
En kväll pratade jag med Hanna – dotter och sjuksköterska – i telefon. Andfådd, hjärtat slog. ”Men
mamma, det här kan vara jättefarligt!”. Senare berättade Hanna att en arbetskamrat med Covid 19
plötsligt hade dött av lungemboli – en blodpropp i
lungan – med precis de här symptomen. Inte konstigt att Hanna blev rädd. ”Vi måste åka till sjukhuset!”
Hanna kom och vi åkte iväg. Hon släppte av mig
utanför akutmottagningen.
”Inga anhöriga!”
”Gå till korridor två, det är många patienter ikväll,
det kommer att bli en lång väntan.”
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Och där satt jag, timme efter timme. ”Finns det
möjligen en brits här?”, frågade jag försynt vid midnatt. ”Ja, här.” En klar lättnad!
Medan timmarna gick hade hjärtat blivit lugnare,
andfåddheten minskat. Tidig morgon blev jag undersökt av en läkare. ”Du har inte någon lungemboli.” Lättnad! ”Vi tar bara hand om det livshotande, så
du måste kontakta din vårdcentral.” Efter sammanlagt ett dygn på akutmottagningen kunde jag lättad
ta mig hem.
Jag har en bra läkare på vårdcentralen. Hon har
ombesörjt en rad olika undersökningar. Det finns
inga specifika läkemedel mot Covid 19. Man får pröva
gamla välkända preparat mot olika symptom. Nu har
det gått fem månader. Hjärtat beter sig normalt och
det är faktiskt det viktigaste. Tröttheten och andfåddheten består.
Jag har tilltro till att jag kommer att bli frisk – men
det kommer att ta ytterligare lång tid. Till er vill jag
säga:
”Var försiktiga!”
”Vaccinera er!”

Text: KARIN H
Bild: PÄR K

Watchmen

”Ibland är en cigarr bara en cigarr” - Sigmund Freud

Innan jag börjar recensionen så är det nog bäst att jag
ger er en historielektion.
Om man tar en titt i historieböckerna och på den
västerländska popkulturen mellan 1950 till 1990 så
finner man ett tema om rädsla, ångest och ren paranoia för kärnvapenkrig och kommunistisk världserövring. Men i slutändan så visade sig detta bara
vara (i lekmannatermen) en massa skitsnack.
Om ni vill ni ha ett yngre exempel så se bara på Nordkorea 2017. När Kim Jong-un testkörde en missil som
kraschade på den japanska kusten så trodde jag att
det var början på det ökända tredje världskriget, men
som britterna säger: All talk and no trousers.
Vilket leder till den kända och ökända serieboken
från 1980-talet, Watchmen, skriven av Alan Moore
och illustrerad av Dave Gibbons. Serien ses som av
en de största illustrerade verken inom popkulturen
och har anpassats till allt från film till en teveserie
på HBO. Angående självaste recensionen så vet jag
inte hur jag ska skriva den utan att låta som ett gormande internettroll, så jag tänker dela recensionen i
två delar: det jag gillar med serien och det jag ogillar.
Jag har också läst andra recensioner på nätet för efterforskning och inspiration.

Det positiva:

Jag har inte läst andra serier illustrerade av Dave
Gibbons men jag måste erkänna är att han är en fantastisk serietecknare och hans teckningar är för mig
det bästa med Watchmen. Den enda karaktären som
jag gillade och kunde sympatisera med var Hollis
Mason. Han har varken övermänskliga krafter eller
en sorglig ursprungshistoria men en stark moralisk
kompass och en bra uppfostran.

The Comedian: Han bevisar att det kanske ser kul
ut att vara en munter nihilist som ser allt som ett
skämt, men så fort han möter någon som är en större
jävel än han själv, och som rubbar hela hans världsbild, så visar The Comedian sitt sanna jag - att han
är lika vilsen, rädd, ensam och patetisk precis som
alla andra.

”We didn´t start the fire” - Billy Joel

Det negativa:

Oooh boy, var ska jag ens börja….
Vad sägs om allra första början? Första gången jag
läste Watchmen var när jag lånade ett slitet svenskt
översatt exemplar från bibblan för några år sen. Jag
visste inte riktig vad jag tyckte om serien så jag läste inte förrän några år senare när jag köpte en engelsk utgåva i Köpenhamn. Jag läste om en fjärdedel
sidor men sen tröttnade jag för jag tycker att den är,
inte vet jag, pretentiös? Jag vet i fan. Kanske är jag
inte tillräckligt intellektuell eller kultiverad eller
för mycket av en låtsas-nihilist för att kunna förstå
Watchmens komplexitet, symbolism och filosofiska
frågor? Jag har en tvättlista av kritik om denna seriebok men för er skull och min så tänker jag ta fram det
som går mig mest på nerverna.
Dr Manhattan: Det enda sorgliga med honom, innan
och efter han förvandlades till Friedrich Nietzsches
Über-Smurf, är att han har lika mycket utstrålning
som en tegelvägg. Och under hans tillbakablick på
Mars så håller han en inre monolog som en sorts
halvdan filosofistudent som har haft för mycket LSD
i sig. Jag tycker att hans tillbakablick skulle funkat
bättre utan monologen.
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Rorschach: Jag vet att många tycker att han är en häftig och intressant karaktär men för mig är Rorschach
som om Batman hade lyssnat för mycket på Alex Jones radioprogram. Det mest negativt otroliga är hur
lätt han knäcker sin psykolog i finkan när doktorn
har säkert hört samma gamla visa från dussintals
patienter. Tro mig, Charlie Manson får Rorschach att
se ut som Mr Rogers, mentalt det vill säga.
Ozymandias: Påstås vara ”världens smartaste man”,
och hans stora plan att skapa världsfred och bygga
en utopi är att förfalska ett global hot. Så himla originellt. Det krävs inte ett geni för att veta att orsaken
till all världens problem inte är politik, religion, ra-

sism eller sexism men fri vilja.
Och så länge det finns fri vilja så kommer det alltid att finnas brott, våldtäkt, mord, korruption och
framförallt krig.

”Video killed the radio-star” - The Buggles

Text: WILLE
Bild: DEN OF GEEK

Äntligen lite normalitet i
vardagen

Efter flera månader, i alla fall för min del, i självvald
isolering, i kombination med att Fontänhuset har
haft stängt i några veckor, så känns det så befriande
att äntligen vara tillbaka igen.
Det är säkert väldigt många med mig som har upplevt en lång jobbig tid utan att ha ett fullt fungerande
Fontänhus att gå till. Jag har ju betraktat Fontänhuset som min arbetsplats och inte minst, ett ställe
där jag kan träffa och umgås med andra människor i
ungefär samma situation. Det är helt livsviktigt för
att jag ska orka och få känna mig som en människa
bland människor.
Jag kan konstatera att jag blivit mer och mer passiviserad ju längre tiden gått och jag har suttit hemma
i min ensamhet. Dessutom äter jag betydligt sämre
då jag blivit så van att äta mitt huvudmål på Fontänhuset. Jag har blivit bekväm och lat när det gäller att
laga mat. Förvisso lagar jag mat men ibland blir det
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halvfabrikat vilket jag egentligen inte föredrar.
Jag har rört mig mindre också. Endast kortare promenader med min hund. Nu ska det bli ändring på
detta. Jag tänker följa med på promenader med andra
Fontänare och även äta lunch när det serveras.
Jag saknar dock en del av mina vänner som brukar
gå till Fontänhuset och tänker då på dem som inte
vågar gå hit på grund av pandemin. Många sitter ofrivilligt isolerade och de mår ofta väldigt dåligt därför.
Skickar här en tanke och en kram till alla er.

Text: MARIA O
Bild: PÄR K

Autism/Asperger och hur det gestaltas i
media

Intresset för autism och asperger har ökat markant
bland allmänheten under de senaste två decennierna. Som själv diagnosticerad med just asperger är jag
naturligtvis entusiastisk över den ökade uppmärksamhet denna diagnos fått.
Viss medvetenhet bland allmänheten har naturligtvis funnits länge. År 1999 gavs det ut en filmserie
i utbildningssyfte kallad Asperger Inifrån med fokus
på att presentera diagnosticerade personer i deras
vardag. En kritik som jag själv och mina vänner hade
gällde att format såväl som innehåll var något deprimerande och möjligen bidrog till att cementera bilden av asperger som något innebärande lidande och
sjukdom. Långt senare, år 2010, kom den svenska
filmen I Rymden Finns Inga Känslor med Bill Skarsgård i huvudrollen som den asperger-diagnosticerade killen Simon. Möjligen gav denna film en något
stereotyp och överdriven bild av syndromet ifråga
även om det blev bättre framåt slutet av filmen. Men
filmen bör onekligen ha en eloge för att ha tagit diagnosen in i den svenska biopublikens medvetande. Redan året därpå sändes första säsongen av det
dansk-svenska kriminaldramat Bron i SVT, där det
tydligt hintades vid ett flertal tillfällen att huvudkaraktären Saga Norén, spelad av Sofia Helin, har
tydligt asperger-relaterat beteende. Kritik riktades
ibland mot att hennes asperger var överdrivet framställd, även om jag själv menar att humor kan vara
ett viktigt inslag i upplysande syfte så länge det inte
bidrar till fördumning. Och vem vill egentligen identifiera sig med en fiktiv hjälte helt utan karaktärsfel?
Om vi blickar ut över vår egen populärmedia, mot
amerikansk filmproduktion under de senaste åren,
så kom komedidramat Please Stand By, i sig baserad
på en kort pjäs med samma namn från 2008, ut år
2017. Huvudkaraktären Wendy, spelad av Dakota
Fanning, är en relativt framgångsrik autistisk ung
kvinna med ett brinnande intresse för Star Trek. Jag
har inte sett denna film själv även om konceptet i sig
verkar intressant. Och så kom alldeles nyligen den av
sångerskan Sia regisserade musikdramafilmen Music
med den autistiska flickan Music, spelad av Maddie
Ziegler, och hennes äldre syster ”Zu”, spelad av Kate
Hudson, i huvudrollerna.
Den sistnämnda filmen har mötts med en mängd

kritik. Något av det allra första som lyftes fram gällde att en icke-autistisk skådespelare här spelade en
autistisk rollkaraktär. Denna aspekt har jag förvisso svårt att förstå. Tanken att enbart personer av
samma diagnos, sexuell läggning eller etnisk grupp
ska kunna porträttera varandra är mig främmande.
Desto värre framstår själva SYFTET med porträtteringen i denna film. Jag har själv inte sett filmen
men efter viss efterforskning framgick det tydligt att
skådespelerskan som spelade Music inte alls trivdes i
denna gestaltning av en autistisk person, då mimik,
kroppsspråk osv var så överdrivet regisserat att det
kändes som om hon gjorde narr av autistiska personer.
Detta menar jag är allvarligt: om porträtteringen
av en marginaliserad grupp inte görs med värme och
genuin förståelse för dess särart framstår detta som
ett elitistiskt ovanifrån-perspektiv. Och mycket riktigt hade Sia inte regisserat filmen för en autistisk
målgrupp, utan det hela var skrivet utifrån systern
”Zu”s perspektiv. Om hennes resa mot att bli mer
”tolerant” mot sin lillasysters udda ”störning”.
Detta gör att filmens syfte faller platt i mina ögon.
Att det är fullt möjligt även för icke-diagnosticerade
skådespelare inom Hollywood att på ett respektfullt
och kärleksfullt sätt porträttera personer med funktionsnedsättning framgår tydligt genom Tom Hanks
fantastiska gestaltning av Forrest Gump i filmen
med samma namn från 1994. Då borde vi väl ändå
kommit längre nu år 2021 där politisk medvetenhet
inom media förmodligen är högre än någonsin? Kanske ligger en stor del av problemet i den ytlighet som
genomsyrar mångas nyfunna medvetenhet där det
många gånger främst handlar om att ge utlopp för
sitt ego? En betydligt mer jordnära livsfilosofi menar
jag är nödvändigt att implementera för att på allvar
uppnå ökad förståelse av det vi inte helt känner till.
Som själv diagnosticerad med asperger vill jag
härmed gärna belysa hur jag ser på hur andra väljer
att gestalta autism och asperger i sammanhang där
bilden av dessa syndrom kommer ut till allmänheten
genom media.

Text: OLOF KÄLLÈN
Bild: OFFICIELLA POSTERS
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ADHD och autism

ADHD är en medicinsk diagnos som är medfödd och
det är ärftligt så man kan ha det i släkten eller om ens
föräldrar har den diagnosen. Men det finns personer
som har samma diagnos men inte upplever att man
har hyperaktiviteten och det kallas att man har ADD.
Det är samma sak som ADHD men att man inte är
hyperaktiv. Däremot är likheter att man har svårt att
koncentrera sig och har problem med impulsivitet.
Man kan ha svårt att följa instruktioner, svårt med
att lyssna och svårt att hålla reda på saker. När man
får diagnosen så kan man bli medicinerad med medicin som innehåller amfetamin, vilket är narkotikaklassat så det är receptbelagt. För att få den medicinen måste man ha gått igenom en utredning och ha
kontakt med en läkare inom vården. När man börjar
med medicinen så börjar man med låg dos och sen
kommer man kanske få höja dosen men det beror på
personen som ska ha medicinen. Det finns flera olika typer av medicin och man får prova sig fram tills
man får rätt och även rätt dos.
Autism är en diagnos som även kallas för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är en medfödd störning som man får när man föds och man
har svårt för kognitiva och emotionella funktioner
i kroppen. Det finns olika grader av autism och det
systemet kallas för autismspektrum och man kan ha
den lägsta nivån av autism och man kan ha svår autism. Personen som har svår autism påverkas på olika
sätt än den som ligger långt ner på autismspektrat.
Det kan man märka på olika beteenden hos personer. Det finns olika faktorer som man kan reagera
på som kan upplevas som obehagliga, tex vissa tyger
i kläder, att man inte gillar beröring och att man är
känslig mot olika lampor, om det blir för ljust i ett
rum kan det uppfattas som obehagligt.
Jag fick mina diagnoser i somras. Det var en stor
lättnad men ändå en omställning i min vardag för att
allt var så nytt för mig. Jag behövde anpassa mig till
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min nya vardag. Att jag började med medicinering för
min ADHD var en stor omställning och jag behövde
få in rutinen att gå till läkaren regelbundet för att
lära mig hur man lever med diagnoserna, men även
med medicinering. Det är kämpigt men man får ta
en dag i taget. Det som har hjälpt mig att kunna organisera mitt liv är att jag har stöd från min närmaste familj, släkt och vänner. Det som är svårt för mig
är att få in rutiner i min vardag och hålla rent runt
omkring mig, men jag försöker lära mig så mycket
jag kan kring vilka metoder jag kan ta till hjälp för
att underlätta i min vardag. Att hitta en teknik som
hjälper mig på traven med vad jag måste göra dagligen och att jag försöker att göra en sak i taget. Men
det jag personligen har svårt med är att jag har svårt
att ta tag i saker och få saker gjorda, men även att jag
skjuter på saker och gör nästan allt i sista sekund och
det är en del av diagnoserna. Jag är impulsiv och har
svårt att hålla koll på saker och har svårt att lyssna
på instruktioner, mm.
Hur man kan gå tillväga är att man tar kontakt med
vården angående om man vill ha en utredning och då
kommer dom hjälpa en vidare och man blir satt på en
väntelista. Men har man inte tid att vänta kan man
gå via privata företag inom vården som specialiserar sig inom psykiatri. Man får ta en dag i taget och
behöver man hjälp så ta hjälp av familj, släkt eller
vänner. Om man har någon annan i sin omgivning
man kan ta hjälp av så gör det, för detta är svårt att
bekämpa ensam.

Text: THERÈSE
Bild: ROLFSBILD.SE, PIXABAY

Cickys hörna

Jag sitter åter vid dig, o du sagolika insjö. Jag älskar
stillheten här. Det enda man hör på avstånd är trafiken. Fåglar som kvittrar i buskarna. Borta i fjärran
hörs ljudet av kyrkklockor. Vinden blåser mot mig.
Det kan troligen komma från Sandby kyrka som ligger en halvmil från Dalby.
Måndag den 21 dec åkte jag till Lund för att vara på
FH. Lite löst häng så här i juletider. I dessa Coronatider får man smyga undan på FH så gott det går.
Speciellt nu när det är ännu hårdare åtstramningar.
Mikael och jag smög ner i källaren för att spela Yatzy.
Det är själsligt avkopplande. Man är i en annan värld.
Tärningarnas magiska värld. På kvällen hemma fick
jag en gråtattack över Ulfs bortgång. Jag kramade om
min tamburmajor. Nästan som att krama en människa för kläderna som hänger där är
mjuka.
Onsdag den 23 december. Jag gick in
till Allhelgonakyrkan för att tända ett
ljus. När jag skulle därifrån fastnade
jag med väskan i en av stolarna. Det
skrapade och ekade i hela kyrkan.
Jag gick bort till FH. Jag snavade på
väg in genom dörren till FH. Vid kaffet hällde jag upp pulver i min mugg
och varmt kaffe. När jag skulle lägga
burken med pulverkaffe i väskan så
missade jag facket. Burken föll till
golvet och locket for av. Hälften av
kaffet for ut på golvet. Jag hämtade
sopborsten och sopskyffeln. Plötsligt lossnade skaftet på sopskyffeln
av. Oboy! Efter denna incident gick
jag och Mikael och spelade Yatzy.
Senare hämtade jag min julkasse. Kollade igenom
denna då jag kom hem. Såg att den innehöll fläderdricka. Jag kluckade i mig rejält av den. Efter ett tag
märkte jag att den var koncentrerad. Jag hostade och
kippade efter andan. Jag hade verkligen svårt att andas. Jag hällde i mig vatten. Senare på kvällen tog jag

fram godiset som FH hade gjort. Det hade smält ihop
till en klump. En god klump. Det var en sådan dag då
mycket blev fel.
Julafton startade med Webmys med Irene, Tony
och några till. Det blev skratt, tokiga katter och
klappöppning. Senare denna dag var det dags för steg
två. Besök av en Fontänare och hans vän. Jag bjöd på
julmat. Spelade julmusik. Jag hade köpt klappar till
dem och fick klappar av dem. Det var en lyckad fest
fast att jag inte mådde så bra. Senare på kvällen gick
jag ut med sopor. Där fann jag fina rosetter att ha till
prydnad. Gick sedan bort till badhuset nära grillstället och kollade på stjärnor. Noterade att månen lyste
ovanligt starkt. Så vackert det var. Jag gick hem och
mådde lite bättre.
Fredagen den 25 december ringde pappa. Han tackade för julkortet han fått. Pappa lät annorlunda
på rösten. Jag noterade det men
sade inget. Vi skulle snart träffas
igen. Pappa, jag och flickvännen
Ann-Margret.
Söndagen den 27 december gick
jag åter ner mot insjön. Idag beslöt jag mig för att gå till Skrylle
där ifrån. Efter några kilometer i
skogen ringde mobilen och det var
polisen som ringde. En väninna till
pappa hade inte fått tag på honom
och ringt polisen. De berättade att
de skulle tillkalla en låssmed och gå
in. De skulle återkomma till mig.
Jag befann mig fyra kilometer från
hemmet. Så jag halvsprang hem.
Jag var helt slut när jag kom hem. Senare på kvällen kom polisen till mig och talade om att de funnit
pappa död i hemmet. Det kändes som att få en karatespark i magen. Jag hade ju inte sörjt färdigt över
Ulf. Jag var så chockad över att pappa också nu är i
himlen. Hur skall jag fixa detta? Ensam!
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Lördagen den 2 januari 2020, åkte jag till pappas
hem. I en park såg jag en ekorre. Jag skulle kolla posten och leta upp information gällande abonnemang
och dylikt. Såg att datumet för fredagen inte var rivet. Jag förstod att pappa dog natten till lördag. Det
kändes så overkligt att pappa inte var där. Jag låtsades att pappa hade rest bort och att jag skulle passa
lägenheten under tiden. Jag drog därifrån och beslöt
mig för att gå hem till Dalby. När jag kom till Dalby
Hage så låg det ett rosa skimmer över Lund. Det var
dessutom ett mysko ljusfenomen på himlen.
Onsdagen den 13 jan. Jag såg en rödhake igen. Jesu
Kristi fågel. Den såg jag som ett tecken från pappa.
Onsdagen 20 jan. Det känns som om jag vandrar på
kanten till min egen grav. Jag är yr av trötthet och
min energi är väldigt låg. I nästan en månad har jag
kämpat nonstop. Besök på Fonus, ringa viktiga samtal, tömma pappas lägenhet. Det är precis att jag fixar det. Kärleken till pappa gör mig stark i denna svåra
uppgift. Katterna märker av att jag mår dåligt. Fame
har varit ovanligt tillgiven. Han har inte sagt ”fuck
you” lika ofta. Hö hö. Kan man bli galen av sorg? Det
känns som jag var på väg att bli gaga. Det jag går igenom är det svåraste i mitt liv. Det tär på hela mitt
väsen.
Fredagen den 22 jan. Ringde åter myndigheter för
pappas räkning. Det var som att tala med zombies.
Så fullständigt kalla och oförstående. Åkte sedan
hem till pappas lägenhet som även är mitt föräldrahem. Fortsatte och sorterade saker. Vilade sedan en
stund på balkongen. Där åt jag min lunch.
Måndagen den 25 jan var det dags att göra en lite
svårare uppgift, nämligen att utse en gravplats till
pappa. Jag valde en fin plats.
Onsdag den 29 jan. Satt och väntade på bussen till
Dalby centrum. En äldre dam kom förbi och tilltalade mig. Det var rart att prata med henne en stund.
Skulle till FH och fixa kopior till myndigheter. Mycket fixande med olika saker.
Fredagen den 5 feb. Så hände detta också mitt i allt
elände. FH har stängt på grund av Covid-smitta där.
Ca sju stycken har blivit smittade. Jag var på plats
varje dag för att lindra sorgen. Nu får jag lura min
hjärna med annat för att inte ge upp. Jo, visst finns
Webex men det är inte samma sak. Jag känner mig så
ensam nu.
Måndagen den 8 feb. Idag var jag på Uppståndelsens
kapell. Jag skulle träffa pappa en sista gång. En representant för Fonus skulle vara på plats. På min begäran hade de satt på pappa sin randiga kostym. Han
hade ett kors i sin hand. Jag fick bara se pappas högra arm. Anledningen var att det var för mycket ändringar i ansiktet. Jag kände igen pappas hand. Där
låg han och sov sin Törnrosa-sömn. Älskade pappa.
Efter att ha träffat pappa en sista gång insåg jag att
han verkligen var död. När jag gick därifrån kände jag
mig svimfärdig. Väl i Dalby fick jag för mig att gå till
kafét som säljer praliner bland annat. När jag kom
in där fick jag syn på någon jag inte sett på flera år.
Han heter Daniel Staley. Det var ett trevligt men kort
möte i allt kaos.
Tisdag den 9 feb. Var på Jula och fixade flyttlådor.
Åkte till pappas lägenhet och packade ner saker i
dem. När jag tog ut jackor från klädskåpet i sovrummet såg jag en domherre i trädet utanför. Honan satt
också i trädet.
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Söndagen den 14 feb. Kärleksdagen började fint.
Iréne hade ett möte på Zoom. Det lättade upp i kaos
mörkret. Tack rara Iréne! Senare samma dag skulle
jag träffa pappas flickvän igen. Jag skulle ge henne
en sista kärleksgåva från pappa via mig. Dock köpt
av mig.
Tisdagen den 16 feb. Sanna och jag gjorde oss fina
för att hedra pappa. Vi hade på oss gult. Pappa tyckte om den färgen. Sanna och jag åkte till kapellet en
timme innan för vi skulle öva texterna med kantorn.
Begravningen skulle hållas 13.00. Det kom ett par
sörjande från Pingstförsamlingen. Pappas flickvän
var där. Det var en väldigt vacker begravning. Jag blev
väldigt rörd. Efter begravningen var det dags att följa likbilen med pappas kista till gravplatsen. Det var
så märkligt att det var tre ettor i registreringsnumret på skylten. Så vackert att kistbärarna bugade för
pappa flera gånger. Så hissades kistan ner i det fem
meter djupa hålet. Handblommorna kastades ner.
Jag kastade även ner hjärtpaljetter. Vid graven fick
jag en enorm gråtattack. Sanna fick trösta mig. Jag
samlade mig efter ett tag. När vi gick mot utgången
kom en äldre dam med en lurvig hund. Denna hund
lade sina tassar på mina knän. Jag klappade hunden.
Berättade för damen att jag begravt pappa. Hunden
kände att jag var ledsen. Efter begravningen skulle
det bli kyrkkaffe på Pingstkyrkan. Jag hade bestämt
menyn. Knake, mos, Bostongurka och sallad. Till
kaffet skulle det bli Schwarzwald-tårta. Vissa i sällskapet berättade minnen om pappa. Jag läste en text.
Vid 16.00 var det dags att bryta upp för dagen. Sanna
körde mig hem.
Söndagen den 21 feb. Åkte till pappas lägenhet på eftermiddagen. Tog med filt, kuddar och dylikt. Skulle
sova över. På bussen till Lund var det en kvinna med
två vita hundar som var keliga. Fick klappa dem. Där
fanns också en invandrarpappa med sin söta två-åriga dotter. Hundarna gillade henne och hon skrattade
högt när de gosade. Detta var min finaste bussresa.
Jag hoppade av på Jupitergatan och gick till väster. På
himlen hade två flygplans rök bildat ett kors. Såg det
som ett tecken från pappa. Köpte krubb på vägen.
Satt åter på den inglasade balkongen och åt.
Måndagen den 22 feb. Hemvården kom vid tio-tiden och hämtade trygghetslarmet. Efter det gick jag
ner mot Renhållningsverket. Har inte varit där nere
på många år. Ett kärt återseende. Här slutar min berättelse för denna gång. Tjaba! Cicky 22 feb 2021.

Jupiter-Saturnus konjunktion
i december 2020

Mot slutet av den nautiska skymningen lyser Jupiter
Jupiter stod som närmast Saturnus den 21 decemlågt över horisonten mot sydsydväst. I dess närhet ber!
hittar du ringplaneten Saturnus. Till en början fanns
I astronomiska sammanhang motsvarar måt�den mindre och avlägsnare Saturnus snett ovanför tet 1 grads storlek i diameter en ungefär lika stor
till vänster och mot slutet av året nedanför till höger bild som två fullmånar ovanpå eller bredvid varanom Jupiter. Saturnus är på bilden nedan markerad dra sett från jorden. Minsta avståndet mellan Jupiter
med det maskulina genustecknet. Jupiter finns på och Saturnus i december 2020 var 0,1 grader vilket
bilden nedan i tre exemplar och tidsskeenden. Båda motsvarar enbart en femtedel av månens skenbara
planeterna hamnade sakta men säkert närmare ho- diameter! Avståndet mellan solsystemets största
risonten under decembers gång. Vid årsskiftet blek- planet och ringplaneten förblev mindre än en halv
nade Saturnus i skymningsljuset.
grad i drygt en vecka.
Jupiter och Saturnus flimrar eller oscillerar inte
Eftersom planeternas banor är elliptiska och vi obsom stjärnorna gör på himlavalvet, så det blir lätt serverar från den rörliga jorden blir detaljerna vid
att hitta dem tillsammans i söder vid horisonten en varje möte olika, och det kan vara lätt eller svårt att
timme efter solnedgången om vädret blir klart.
observera. Om Jupiter och Saturnus når sin opposi(Nautisk skymning – råder då solen ligger 6–12° tion nästan samtidigt blir det en sällsynt s.k. tripunder horisonten. Detta anger det ungefärliga spann pelkonjunktion med ett möte före, ett kring och ett
då det även utan dagsljus är möjligt att på havet ur- efter oppositionen. Annars är det normala att Jupiter
skilja horisonten vid användande av sextant.)
bara passerar Saturnus vid ett tillfälle, och då inte
Grovt sett har Jupiter en omloppsperiod runt solen med säkerhet så lätt observerbart.
på 12 år och Saturnus en omDen stora konjunktionen, som
loppsperiod på 30 år, vilket
man tror visade vägen till Jesu föinnebär att de passerar vardelse året -6, var en trippelkonandra ungefär vart tjugonde
junktion. Och nu drygt 2000 år seår. Sedan ska jorden befinna
nare hade vi också en mycket nära
sig på rätt ställe för att vi ska
konjunktion mellan Jupiter och
kunna uppleva en konjunkSaturnus lagom till jul igen.
tion som den här, och det är
Vi har faktiskt haft ganska
därför intervallerna mellan
mycket tur med två trippelkonkonjunktionerna är så långa.
junktioner på 40 år. Närmast föUngefär mellan den 11 de- Jupiter och Saturnus position på himlen när solen be- regående gång var 1682/83 och
cember 2020 och den 2 janu- fann sig ca 9 grader under horisonten (lite drygt en tim- följande blir inte förrän 2238/39!
ari 2021 kom Jupiter och Sa- me efter solnedgången) den 1 december 2020 (sedda Men ingen av oss (nu levande) har
från Norrköping).
turnus att stå som närmast
kunnat beskåda ett närmare möte
varandra.
mellan solsystemets största pla26

net Jupiter och ringplaneten Saturnus. Och för de
flesta blir det inte heller någon andra chans att se
båda så pass nära varandra. Först år 2080 står båda
lika nära men ganska ofördelaktigt i ljusa gryningen
nära horisonten.

Källor:
http://www.astroinfo.se/pa-himlen-i-december-2020en-overblick/
https://www.astrokonsult.se/titta-sjalv/de-ljusa-planeterna/planetmoten/20-arsmotena-mellan-jupiter-och-saturnus/

Text: ROGER M KLANG

I tabellen nedan hittar du alla konjunktioner (i rektascension) mellan Jupiter och
Saturnus mellan åren 1900 och 2140.
Det anges datum, klockslag (svensk normaltid alltså vintertid avrundad till närmaste timmen) och om Jupiter passerar (+)
norr eller (-) söder om Saturnus
1901-11-28 kl. 07 | -0,44°
1921-09-14 kl. 17 | -1,04°
1940-08-15 kl. 15 | +1,25°
1940-10-12 kl. 00 | +1,29°
1941-02-20 kl. 20 | +1,36°
1961-02-18 kl. 16 | -0,23°
1981-01-14 kl. 09 | -1,14°
1981-02-19 kl. 08 | -1,15°
1981-07-30 kl. 23 | -1,20°
2000-05-31 kl. 11 | +1,19°
2020-12-21 kl. 15 | -0,10°
2040-11-05 kl. 14 | +1,23°
2060-04-10 kl. 10 | +1,15°
2080-03-15 kl. 09 | +0,10°
2100-09-24 kl. 02 | -1,30°
2119-07-17 kl. 03 | +0,96°
2140-01-15 kl. 09 | +0,25°

Förväntningar inför julen 2020
Jag som skriver det här heter Roger Mikael. Men nu
råkar det vara så att det finns två Roger Mikael i huset. Jag är den Roger Mikael som är ca 1.77 lång. Jag
är den Roger Mikael som är vän med Cicky. Blev du
klokare? Men om jag säger att jag är den Roger Mikael som är militarianörd så förstår du nog vem jag
är. Jag ska fira Jul tillsammans med Cicky eftersom
min mamma och hennes man är i självvald karantän.
Kanske kommer vår vän Roland att vara med oss.
The more the merrier. På Juldagen ska jag äta middag
med min syster och hennes familj, man, två barn, en
pojke på 14 år och en flicka 12 år gammal.
Jag tror inte att jag har firat en endaste Julafton
utan min familj. Jag vet därför inte hur det kommer
att bli. Cicky har ingen annan att fira Jul med än mig.
Jag har ingen annan att fira Jul med jag heller. Nästa
Jul hoppas jag att vi är kvitt den här Covid-19 pandemin så att jag kan fira med min familj igen.
Mina förväntningar inför Julen är att det blir sparsamt med Julklappar. Jag har redan fått en stereoapparat från Erikshjälpen av Cicky som tidig Julklapp.
Jag ska ge bort en tecknad seriehistoriebok om massakern på studenterna i Kent State i USA på 1960-talet och en hundralapp till min systerson. Jag hoppas att få honom intresserad av historia i allmänhet
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och historieboksläsande i synnerhet. Jag ska ge bort
en prenumeration på Min Häst till min systerdotter
och en hundralapp. Hon gillar hästar och rider häst
dessutom. Hon är en liten tuffing, men hon är snäll.
Prenumerationen på Min Häst har jag redan beställt,
men resten av klapparna får barnen på Juldagen.

Text: ROGER M KLANG

Den inre mobbaren
Jag lever med en inre mobbare. När jag inte mår bra säger den till mig att ingen tycker om
mig, att alla bara låtsas. Att folk bara gillar mig när jag är glad eller är duktig på något.
Jag märker inte alltid att mobbaren är där. Det är först när kroppen blir alltmer spänd och
jag känner att jag inte klarar av någonting som jag noterar att den malt på i huvudet och
sagt det ena elaka efter det andra tills jag blivit helt nedbruten. Mobbaren får mig att tro
att jag inte är värd att älskas, att jag inte klarar av något alls och att det bästa vore om jag
tog livet av mig.
Jag blev mobbad under uppväxten. Det var i sjuan i högstadiet och det var som att något
gick sönder i mig. Något jag inte vet hur jag ska reparera riktigt. Jag vet inte om det är de
rösterna som lever kvar, som internaliserats och blivit den inre mobbaren eller om det
uppstod redan tidigare. Ibland gör det mig osäker på vem jag är och om jag ens exsisterar,
om man kan kalla mig en hel person. Det känns liksom som om jag tappat bort en bit av
mig själv och utan den kan jag inte tänka, känna och bete mig som en hel människa.
Det värsta jag vet är när människor är elaka mot varandra. När vi gör saker som skadar
andra människor, eller djur. När jag ser en människa bete sig illa, ser jag att det i många
fall är av omedvetenhet. Den klarar kanske inte att göra på något annat sätt och agerar
ut någon inre konflikt. Detta precis som när jag inte är medveten om när den där inre
mobbaren smyger sig på och trycker ner mig så att jag sen beter mig irrationellt eller vad
som kan tyckas märkligt i andras ögon.
Jag blir så ledsen när vi omedvetet sårar varandra. Jag vill ju bara att vi ska vara snälla mot
varandra och ta hand om och vårda våra sköra jag. Trots detta är jag en av dem som väldigt
ofta ger den inre mobbaren utrymme att vara elak mot mig själv.

Bild och text Marie F
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icket ögonblicket ögonblicket ögonbl

Det här är bilden som fick nästan hela västvärlden att sätta kaffet i vrångstrupen. Det var i juni 1972
och Vietnamkriget rasade för fullt. Flickans namn är Phan Thi Kim Phúc och hon är elva år på bilden.
Sydvietnams flyg hade precis napalmbombat byn hon bodde i. Att hon är naken beror på att hennes familj och andra bybor har slitit av henne brinnande kläder och från hennes nakna hud som också brann.
Phan Thi Kim Phúc togs snabbt till sjukhus i Hanoi och därefter till Kuba där det finns erkänt skickliga
läkare. Hon lever idag ett normalt liv i Kanada, men ärren på hennes rygg försvinner aldrig. Bilden är
tagen av Nick Ut och för den vann han det prestigfyllda priset World Press Photo Of The Year.

Sidan tjugonio
Det här är sidan 29 i Fontänbladet. Fortsättningsvis kommer vi att publicera en
ögonblicksbild på den här sidan. Bilden
kan vara världsberömd eller helt okänd,
det viktiga är att fotot är lite speciellt.
Färg eller svartvitt spelar ingen roll. Och
det behöver inte vara en människa som är
motivet.

Text och bildredaktör:
GÖRAN PERSSON
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