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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbundhar mellan kvinnor i alla länder och med

i korthet följande historia. 1914 bilda- al1 kraft deltaga i strävandena att upp-
des Föreningen Frisinnade Kvinnor nå och befästa en varaktig fred' allt
under parollen: Mot krigspsykos, för framtidsarbetes grundval.
demokrati och för kvinnornas likstäl-
lighet. År 1931 utvidgades förbundet
så att ett samarbete blev möjligt mel-
lan alla kvinnor som önskade en sam-
hällsutveckling i vänsterriktning.
Då fick förbundet sitt nuvarande
namn.

Förbundet vill verka för fullstän-
dig likställdhet mellan kvinnor och
män och för kvinnornas deltagande i
full utsträckning på alla områden av
det ekonomiska, sociala och politiska
livet; för erkännande av och respekt
för kvinnornas värdighet i familj och

samhäIle.
Förbundet vill verka för samarbete

Ar 1946 anslöts Svenska Kvinnors
Vänsterförbund (Swedish women's
left federation) till Kvinnornas De-
mokratiska Väridsförbund (KDV).

KDV hade 1969 anslutna organisatio-
ner i 90 länder med omkring 200 miljo-
ner medlemmar,

KDV har nu tillerkänts konsulativ
status I (tidigare hette det A) hos
FN:s ekonomiska och sociala råd.
Endast 16 organisationer har denna
status vilken innebär rätt att yttra sig
vid rådets sammanträden och att
framlägga egna förslag muntligen
eller skriftligen.
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Kvinnorörelsen
och kraven
Andrea Andreen suckade en
gång: det är så besvärligt med
kvinnorörelsen, för vi ä I s k a r
våra motståndare. - Jag tror
faktiskt det ligger en djup san-
ning i detta, och ett av skälen
till varför kvinnorörelsen ändå
haft och för all del också har
så pass trögt.

De flesta kvinnor älskar sina
män, sina älskare, sina söner
och även sina fäder, de betrak-
tar dem inte som några särde-
les förtryckare. Atminstone
den medelålders och äldre ge-
nerationen växte i allmänhet
upp i familjer där en sliten
husfader skulle försörja hust-
ru, barn och kanske även mor.
Hans situation var knappast
avundsvärd. Männen var och
är ofta utsatta för lika mycket
förtryck som kvinnorna och
har dessutom vanligen större
krav på att "lyckas" än kvin-
norna som faktiskt många
gånger krupit bakom sin
ttkvinnorolltt.

Ett annat visdomsord från
den äldre kvinnorörelsen ly-
der: Flickor, slåss inte på hem-

' maplan ! Uttytt, tjata inte på
era närmaste, antingen har ni
redan omvänt dem eller också

' kommer ni aldrig att lyckas
med saken. I bägge fallen slösa
inte med krafterna.

Uppfattningen att kvinno-
rörelsen är riktad mot män-
nen, våra kamrater i livet, är

: naturligtvis naiv och djupt fel-
aktig. Det är samhället som

, måste ändras. Och det är detta
vi måste arbeta för. Saknas de

: ekonomiska och sociala förut-
, sättningarna hjälper det inte
, att männen kokar kaffe, vilket

vi naturligtvis inte går emot,
i skyndar jag mig att försäkra.
', Vi skall bara inte inbilla oss
l att ändringar i vanor och atti-
: i tyder löser, de snarare skyler,
: j de stora problemen, rätten till
' i arbete, trygghet åt barnen, ut-
;, bildning åt alla och fred i värl-

den.
,' För detta kämpar vi m e d
f : männen, inte mot dem. Det är
r självklara krav och vi har sagt
i det många, många gånger.
i E.P.
.,

nflannen -vår okåinde
livskamrat

Klyvningen i 'husligt arbe-
te' och 'lönearbete' bildade
basen för profileringen av
föräldrarollerna till mor och
försörjare, en specialist på
emotioner och en på ekonomi

- för att nu uttrycka det lite
tillspetsat. Det karakteristis-
ka för den moderna männi-
skan uppges vara förmågan
till psykisk segmentering.
Uppgifterna i arbetslivet blev
mer och mer specialiserade
och uppdelade i mindre del-
moment. En modern man
måste dela upp sin personlig-
het när han går från en akti-
vitet, plats eller grupp till en
annan. Delarna, hans olika
deljag, har inget nödvändigt
samband med varandra. Den
mellan yrkesrollen och pri-
vatpersonen.

Så beskriver Rita Liljeström
framväxten av det industriel-
la samhällets mansroll i "Våra
barn, andras ungar".

Det är en uppsplittrad roll
med starka krav på självkon-
troll. Det finns inte mycket
utrymme för djupare relatio-
ner eller alltför fasta förbin-
delser - rollen kräver ytlig-
het och opersonlighet. Den lö-
nearbetande mannen ska vara
lätt flyttbar och lätt anpass-

bar till olika sammanhang.
Han ska framför allt iden-
tifiera sig med sitt arbete -eller åtminstone med sin lön.

Det kan vara svårt att se ge-
mensamma drag i mansrollen
därför att den är så nära knu-
ten till produktionen och ut-
trycken ser så olika ut i olika
klasser. Men om man tittar på
fyra centrala livsområden kan
man se både likheterna i roll-
förväntningarna och olikhe-
terna i klasserna:

ARBETET En man identi-
fieras i första hand genom sin
yrkesroll, i andra hand genom
sin privatroll. På det psykolo-
giska planet uttrycks förhål-
landet till arbetet i presta-
tionskravet, den kanske star-
kaste drivkraften i mansrol-
len. Däremot är förhållandet
till arbetet klassbetingat: I
över- och medelklassen byg-
ger förhåIlandet till arbetet på
identifikation. Man säIjer hela
sig själv, karriären och klätt-
randet är viktiga delar av ar-
betstillfredsställelsen. I arbe-
tarklassen bygger arbetet på
alienation. Man säljer sin tid
och sin arbetskraft, tillfreds-
ställelsen ligger i lönen mer än
i själva arbetet, solidariteten
är viktigare än konkurrensen.

FAMILJEN En mans för-
måga att försörja sin familj är
ett viktigt mätinstrument på
hur han lyckats som man. I
bilden av den "misslyckade"
mannen ingår genomgående
tre bitar: arbetslöshet, skils-
mässa, alkoholism - dvs för-
lorande av social status, förlo-
rande av den djupa känslore-
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lationen och flykten. Tri-
angeln kan börja i vilket som
helst av de tre hörnen men
den fullbordas nästan alltid.

Försörjarkravet är gemen-
samt - däremot ser förhål-
Iandet till familjen olika ut i
klasserna. Den norska Famil-
jeundersökningen (redovisad
i boken "Familjen i klassam-
hället" 1975) visar att arbe-
tarklassens män är mer in-
tresserade av och mer tillsam-
mans med sin familj än me-
del- och överklassens män.
Det är en logisk följd av för-
hållandet till arbetet. Medel-
och överklassens män är i ord
radikala i könsrollsfrågor och
barnuppfostran men reaktio-
nära i handling medan arbe-
tarklassens män är konserva-
tiva i ord men mer demokra-
tiska i handling, enligt den
norska undersökningen.

KAMRATSKAPET Män
mäter sig i förhållande till
andra män. Det är med andra
män man jämför sig - inte
med kvinnor. Och det är män
som godkänner eller under-
känner varandra. En man har
påpekat att penisavunden in-
te bara handlar om kvinnors
avund inför penis utan kan-
ske framför allt om avunden
inför andra mäns penis. Kam-
ratskapet, kompisskapet,
rymmer både broderskap och
konkurrens.

Men också kompisskapet
har sin klassprägel. I arbetar-
klassen handlar det om soli-
dariteten med arbetskamra-
terna och brödraskapet på
fotbolls- och hockeymatcher-
na. I medelklassen finns svär-
marna av kostymklädda män
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på tjänsteresor och kurser och
affärsluncher och kanske med
samarbete över radhusets sta-
ket. I överklassen är den in-
dividuella konkurrensen kniv-
skarp i arbetet men förbröd-
ringen sker i golfklubbar och
slutna sällskap.

SEXUALITETEN I mans-
rollen spelar den fysiska
sexualiteten, sjäIva knullan-
det, en central roll. För psy-
kiska och känslomässiga di-
mensioner finns det ingen
plats. Män indoktrineras till
att tända på kvinnor som ut-
bytbara sexobjekt, ja t o m på
delar av kvinnor: bröst, höf-
ter, sköte, ben.

Finns det också klasskillna-
der i förhåIlande till sexuali-
teten? I boken "Mannen i
manssamhället" säger Peter
Schneider så här:

"Vi gymnasister drömde ro-
mantiska drömmar om den
idealiska kvinnan, om kär-
Iek och äktenskap och vi över-
Iät 'kroppens plågor' i kärle-
ken såväl som i arbetet till
barnen ur lägre sociala skikt,
som började gå i lära efter
folkskolan och som efter ar-
betstidens slut körde iväg
med sina tjejer på motorcyk-

lar. Jag hade på den tiden inga
vänner som inte gick i gymna-
siet. Först senare lärde jag
känna en ung arbetare till-
räckligt för att få en upp-
fattning om skillnaden mel-
Ian deras och min sexuella so-
cialisation. Jag har fått in-
trycket, att en del av dem
mycket hänsynslösare och
med färre undanflykter och
hjärnspöken än vi hängav sig
åt sin kroppsliga skälva i pu-
berteten, och att de följaktli-
gen också mycket tidigare än
vi kunde ingå i fasta förbindel-
ser, som inte enbart byggde
på ångest och anpassning tiII
föräldrarnas och samhällets
förväntningar . ..

Den samhälleliga arbets-
uppdelningen i kroppsarbete
och intellektuellt arbete
kommer när det gäller sexua-
liteten i dagen som en uppdel-
ning i kroppsliga och känslo-
mässiga behov, som snärjer
både den borgerliga och den
proletära sexualiteten."

Rita Liljeströms modell be-
skriver grundstrukturerna i
det industriella samhällets
mansroll. Det är viktigt att
betona att det är fråga om be-
skrivning av en roll inte av

Teckning:
Christer Malmstedt

vad en n1,an är. En roll som
också kvinnor kan gå in i.

Men mansrollen är också en
förtryckarroll. I det förindu-
striella samhället var man-
nens överhöghet över kvin-
nan befäst i lagen. I vårt sam-
hälle är det snarare så att den
roll och de egenskaper som
är förknippade med mannen
innebär en rad privilegier.
Mansrollen - vare sig en man
eller en kvinna ikläder sig den

- blir förtryckande gentemot
kvinnorollen. Det kanske
största privilegiet i mansrol-
Ien är att den år sgnl.ig. Den
innehåller de egenskaper och
värderingar som betalas högt;
dem som man räknar med i
politiken och bruttonational-
produkten: presterande, kon-
kurrens, arbetsinriktning, ef-
fektivitet, logik, förnuftsstyr-
ning och inte känslostyrning.
Så länge det är så är det knap-
past troligt att män i allmän-
het är beredda att göra upp
med sin könsroll. Inte om aI-
ternativet är kvinnornas
osynliga och privatiserade
värld utan social förankring.



Från "Mannen och hans
mönster" till "Mannen -vår livskamrat"
När vi började arbeta med
numret utgick vi från den här
modellen och analysen av
mansrollen. Vi skulle gestalta
vårt samhälles mansroll, se
vad som är gemensamt för
män och vad som skiljer män
åt beroende på vilken gene-
ration och klass de tillhör. Vi
ville undersöka vilka spår
roIIförväntningarna avsätter
i mäns psyke.

"Vi" var dels en referens-
grupp sorn bestod av både
kvinnor och män, dels en ar-
betande redaktion som bestod
av tre kvinnor.

Det visade sig vara annor-
lunda att intervjua män än
kvinnor. Männen tycktes be-
stämma en gräns för hur
Iångt de ville släppa en in-
tervjuare. Eller är det så att
de är mer ovana att fundera
över sig själva och hellre åter-
ger "fakta" än ägnar sig åt
förklaringar och tolkningar?
Personliga erfarenheter om-
tolkades till generella på-
ståenden eller abstrakta reso-
nemang. lir det så att män så
djupt präglas av prestations-
kravet att de har svårt att vi-
sa sig personliga utåt? Det
skulle i så fall förklara varför
ingen av de intervjuade ville
fotograferas, dvs bli igenkän-
da.

De flesta män vi pratade
med tycktes genomgå eller ha
genomgått en kris. Är det bara
dom männen som är intres-
serade av att prata om "mans-
rollen"? Ett gemensamt drag i
"krisen" tycktes vara kolli-
sionen mellan den "manliga"
världen och aningen eller vet-
skapen om att det fanns and-
ra saker som var viktiga,
främst relationen till andra
människor - kvinnor, barn,
andra män.

Vi tre i redaktionsgruppen
blev alltmer förvirrade. Vi
kom ingen vart, vi kunde inte
ta ett steg framåt för vi viss-
te inte vad "framåt" var. Det
viktigaste tycktes hela tiden

6

slinka mellan fingrarna
men vad "det viktigaste" var
visste vi inte. Det var som en
kulturchock: man kan inte
bedöma vad som är väsentligt
eller oväsentligt eftersom ens
eget referenssystem inte
fungerar.

Under den här tiden änd-
rade numret namn från "Man-
nen och hans mönster" till
"Mannen i krist'.

TiIl slut gick vi tillbaka till
vår enda fasta punkt: det fak-
tum att vi som bar huvudan-
svaret för numret var tre
kvinnor i åldern 26-5L år. Det
var faktiskt rätt orimligt att vi
skulle kunna avgöra vad som
var viktigt eller oviktigt för
männen. Inte heller ville vi
"tolka" männen på klassiskt
kvinnligt vis. Vi enades om att
vad vi kunde göra var att ge
männen utrymme att säga vad
dom ville. Vårt bidrag är att
vi gått in med våra egna erfa-
renheter av män, som ser
olika ut beroende på vår ålder
och livssituation.

Vi beslöt att kalla numret
"Mannen - vår okände livs-
kamrat". Det är det numret ni
nu håller i handen.

Itr mannen förtryckt? Nej
men han är förnekad
i\r det synd om mannen? Jag
vet inte. Men det borde vara
dags för honom att bli förban-
nad över att tvingas förneka
så stora bitar av sin mänsk-
lighet. Mansrollen är en för-
tryckarroll, javisst. Men det är
bara få män (och ännu färre
kvinnor) som verkligen har
makt att förtrycka. De andra
betalar ett högt pris för sina
privilegier - som många inte
ens uppfattar som privilegier.
Mansrollen förnekar och för-
vanskar männen i deras män-
niskoidentitet, likaväl som
kvinnorollen förtrycker och
försvagar oss kvinnor i vår so-
ciala identitet.

Inom kvinnorörelsen har vi
haft en nödvändig period av
egen kamp för att hitta vårt
sj älvförtroende, formulera
vårt alternativ.

Som alltid när en förtryckt
grupp reser sig och formule-
rar sina egna villkor har man
inte råd och inte kraft att se
nyanser hos motståndaren.
Men börjar vi inte nu bli så
starka, så säkra på oss sjäIva
att vi kan kosta på oss själv-
kritik och börja se nyanser.
Utan att för den skull hamna
vare sig i tyck-synd-om men-
talitet eller modersroller.

Det finns en risk att den
massiva kritiken av mannen i
kombination med mansrol-
Iens alla avigsidor leder till
sjäIvförakt hos män som bör-
jar göra upp med sin mans-
roll. Vi har stött på det själv-
föraktet hos flera män. Men
självförakt är livsfarligt för i
förlängningen av det finns ett
desperat självförsvar. Det kan
finnas en risk för en mot-
mansrörelse med nästan fas-
cistiska drag.

Mannens uppgörelse med
sin könsroll har omvända för-
tecken mot när vi började
göra upp med vår. Vi hade en
synlighet att vinna. Vi erövra-
de en social identitet, ett egen-
värde.

Vi lämnade bakom oss en
privat, osynlig tillvaro. Ut-
ifrån våra erfarenheter och
upplevelser levererade vi en
häftie kritik mot mannen för
hans "brist på känslor" (för
känslor hade vi och var inte
rädda för), för hans presta-
tionsneuros, för hans sexuel-
la identitet. En i och för sig
riktig kritik men en ut-
ifrån-kritik. Men mannen står
i sin kamp inför något helt an-
nat: inför okända, förträngda
känslor, inför att osynlig-
göras, inför att ställas inför
sig sjäIv som människa utan
att kunna gömma sig bakom
ett ständigt presterande. Den
kampen kan vara ännu mer
skrämmande än vår, och myc-
ket mer ogripbar.

Det finns också tendenser i
den framväxande mansrörel-
sen som jag känner mig kri-
tisk mot.

Mansrollens inriktning på



prestation och arbete och
den känsloavskärmning som
det innebär gör att många
män, när de gör upp med
mansrollen, avsvär sig både
arbetet och politiken och pri-
vatiserar sig på ett sätt som
Iiknar den gamla kvinnorol-
lens. Istället för att arbeta för
en annan organisering av ar-
bete och politik så att "det blir
lite mer kvar av människan
när försörjaren gjort sitt".
(Rita Liljeström)

Det finns också en risk för
att kvinnorna blir modell för
hur man ska vara som "män-
niska" likaväl som kvinnorna
tidigare gjort mannen till mo-
deII för hur man ska vara i
arbetslivet. Men från bägge
håll gäller det ju att se de po-
sitiva bitarna och det pris vi
fått betala, var och en på sitt
hå11.

Arbetet med numret har
väckt många frågor kring vad
som är manligt och kvinnligt,
hur rädda männen är för
"kvinnan" inom sig och hur
dubbelt vårt förhållande är
till "mannen" inom oss. Det
har varit svårt att bevara bil-
den av mannen som förtryc-
kare, eftersom den enskilde
mannen kommit oss så nära
inpå livet. Det har känts an-
gelägnare att hitta vad vi har
gemensamt i kampen mot en
gemensam förtryckare än att
se vad som skiljer oss åt.

Det känns alldeles för tidigt
att skicka ut det här numret i
världen. Det finns stora bi-
tar som vi inte klarat av att få
med. T ex den hårda arbets-
värld som är de flesta mäns
verklighet. Eller sådant som
känts alltför främmande, som
våIdet, pornografin och den
Iatenta fascismen i en männi-
skoroll som inte tillåter käns-
lor.

Vi hoppas ändå att vårt för-
sök att utforska mäns villkor
ska väcka en del av de fråge-
stäIlningar hos läsaren som
det väckt hos oss som arbetat
med numret. 
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,- oauoran:

"f)et politiska har varit
den stora lekplatsen för män"

Efter en skilsmässa för ett par år sedan lämnade (liiran,
då 30 år, ett jobb som heltidsanställd funktionär i Fab-
riksarbetareförbundet och ett omfattande politiskt enga-
gemang för att få tid för sina barn.

(iiiran och jag träffas en fredagkväll i den trea i ett
hyreshus i Emmaboda där han nu bor med den äldsta av
sina två flickor, Maria, som är sex år. (liiran har tänkt
igenom intervjun noga och jag förstår efter hand att han
vet vad han vill ha sagt och också vad som inte ska sägas.
Han berättar inte historien om sitt liv för ros skull utan
för att, som han säger, skapa debatt och kanske kunna
hjälpa andra män. Att låta sig interviuas blir en politisk
handling.

Jag gick åttaårig folkskola i
Emmaboda. Sen började jag,
som 90 procent av alla Emma-
boda-grabbar, på glasverket.
Då var jag 14 år.

Efter ett år där sökte jag in
på centrala verkstadsskolan i
Oskarshamn, lärde mej till re-
paratör och kom tillbaka i ar-
betet på glasverket igen, 17-
18 år gammal.

Min före detta fru träffade
jag när jag var 19. Hon var ba-
ra 15 då. Vi flyttade ihop när
jag hade gjort min militär-
tjänst 1965, då hade hon precis
fyllt 17.

I facket gick jag med när jag
var 15. Det var naturligt för
mej, jag kommer från en fa-
milj här i Emmaboda som har
såna traditioner. Min farfar
kom hit 1918 när dom starta-
de glasverket och blev den
f örsta f ackf öreningsord-
föranden. Så för mej var det
tradition... och uppväxt. Min
far arbetade som litograf och
var organiserad kommunist
sen slutet av 20-talet. Han fick
sparken från sitt arbete 1940

för sina åsikter i frågan om
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andra världskriget och ham-
nade i arbetsläger... Så om
jag inte är född till det så är
jag uppfostrad till att arbeta
inom både arbetarrörelsen
och fackföreningsrörelsen.

Min far dog redan när jag
var åtta år och min äldre bror
elva. Min lillebror föddes två
månader efter far dog. Det var
cancer, han var väl inte på
sjukhuset styvt mer än 14 da-
gar. Och jag ska tala om för
dej att 1954, då när han gick
bort, då fanns det ingen änke-
pension utan det gjordes en
insamling här i Emmaboda
till mor och oss barn...

Jag gick med i SSU när jag
var 15. Jag blev ordförande
där 1964 och blev utsparkad...
nej, kanske inte utsparkad,
jag gick frivilligt 1967. Organi-
serade mej som vpk:are. Det
var väl det att jag helt enkelt
inte kunde arbeta med dom
gamla socialdemokraterna
här i Emmaboda.

Jag gick med i kommunist-
partiet efter 1966, var väl 20-
21 då. Redan då arbetade jag
mycket fackligt aktivt här.

Intervju:
Anneli Ewers

Teckning:
Veine Johansson

Jag satt med i avtalsgruppen
på glasverket och jag var med
i styrelsen för fackavdelning-
en.

Min fru arbetade då som
hembiträde hos direktören på
glasbruket. Och vi gick väl
ganska bra ihop. Vi hade inga
barn, hon hade sitt och jag
hade mitt. Vi gifte oss 1967.

Var hon politiskt intresse-
rad, som du?

Nej, ingenting. Hon har varit
medlem och det är hon än,
men aldrig så att hon själv
någon gång har arbetat aktivt
utan det är bara jag.

1968 kom jag med ännu lite
mer fackligt, i FCO, fackliga
centralorganisationen. Jag
började läsa på min fritid, bå-
de fackliga kurser och allt an-
nat som jag själv ansåg lämp-
Iigt.

Mer och mer gick jag in för
det politiska. Jag var 23 när
jag kom med i fullmäktige.
Samtidigt kom jag med i vpk:s
distriktsstyrelse i Kalmar län.
Jobbade var och varannan
he1g. Dessutom hade jag job-
bet som studieorganisatör i
facket, det gick ett par kväl-
lar i veckan på det. Jag var
väl hemma och bytte skjorta
nån gång, i princip.

Trivdes du?

Ja, jag kände för det. Jag fick



stimulans, jag trivdes. Min fru
och jag... om vi inte levde
skilda liv så levde vi i alla fall
med skilda intressen. Men än-
då gick det väl, som vi båda
menar, ganska bra mellan oss
då...

1970 sökte jag till LO:s folk-
högskola uppe i Äkers-Runö
utanför Stockholm och kom
in. Min fru skulle då ha vårt
första barn, men jag flyttade
hemifrån och var inte hemma
när min flicka föddes. Jag
kom hem en månad efter . . .

men det skyller jag kanske
mycket på järnvägsstrejken
som var då 1971. Jag hade
ingen möjlighet att ta mej
hem från Stockholm.

Jag kom tillbaka 1972 tilt
Emmaboda igen och kom di-
rekt med i det fackliga ar-
betet, ännu hårdare än förut.

Det var väl då jag arbetade
som mest politiskt. I valet -70toppade jag vår vpk-lista
kommunalt, jag toppade
landstingslistan, jag stod
ganska högt på vår riksdags-
lista. Med andra ord var jag
i princip heltidsengagerad,
fackligt och politiskt.

1973 fick vi vår andra flicka.
Samma dag som min fru kom
hem från BB passade jag på
att åka till DDR på en konfe-
rens och var borta 14 dagar...
ja, jag vet, det låter ganska
häpnadsväckande, men facket
och politiken var mitt intres-
se då. . . och det började väI gå
ganska snett med äktenskapet
efter -73. Vi separerade 1974.

Samma år blev jag heltids-
engagerad i facket, betald
fackföreningsfunktionär. Det
blev många resor til1 Stock-
holm, jag jobbade dag och
natt med facket. Det var också
skilsmässan som gjorde att
jag försökte vara hemifrån
mer och mer. Men så började
jag tänka efter.

Jag hade fått vårdnaden om
min största flicka, Maria och
vi var fullkomligt överens när
vi skildes att barnen inte skul-
le behöva uppleva att de blev
isolerade, de skulle hela tiden

få träffa varandra. Vi bor ju i
samma samhälle. Men jag
började mer och mer uppleva
att Maria hela tiden var hem-
ma hos min före detta fru. Och
min minsta flicka som bara
var ett år när vi skildes börja-
de bli rädd för mej, kände inte
igen mej. Jag hade aldrig tid
någon lördag-söndag för
henne utan valde facket.

Så jag började fråga mej,
vilket liv är det du ska leva?
Vad gör du med dej själv och
dina barn? Det kunde gå både
en och två veckor utan att jag
såg dom. Samtidigt hade jag
erbjudande att flytta, att bör-
ja jobba som fackförenings-
kille någon annanstans eller
att bti heltidspolitiker, om-
budsman för vpk.

Jag började tänka att jag
tjänar nu såpass mycket att
det börjar bli svårt att byta
yrke och håller jag på ett par
år tiII blir det omöjligt.

AlIa mina uppdrag, tillsam-
mans med mitt fackliga ar-
bete, gjorde att jag med trak-

tamenten och allt hade en
oförskämt hög lön,5--6 000 kr,
det var mycket då. Jag bodde
som nyskild hemma hos rnin
mamma. Jag hade inget in-
tresse av att skaffa något eget
hem, varken för mej eller för
Maria, utan jag tyckte det var
bra hemma hos min morsa.
Maten var lagad, kläderna
tvättade, allting i ordning.

Men under 1975 började jag
ändra mej. Jag försökte av-
veckla mitt politiska arbete.
Jag sa upp mej i distriktssty-
relsen. Vid jultid dök det upp
en annons i tidningen, dom
sökte aspiranter till arbets-
förmedlingen. Jag var helt
medveten om hur mycket des-
sa aspiranter tjänade - 3 200

kr i månaden. Men jag sökte
och kom in. Fördelen med det
här arbetet är att jag kan träf-
fa folk och det är det jag vill.

Jag vill göra något för män-
niskorna.

Men samtidigt har jag tid
för min familj. Jag har tid
att se mina barn utvecklas, att



skaffa mej ett hem. . . jag hade
inte en möbel innan jag flyt-
tade hit. Den här lägenheten
är något jag l'tar byggt upp. . .

Jag hade det bra när jag var
gift, då hade jag kläderna
tvättade och maten lagad, jag
hade det bra hemma hos mor-
san som nyskild men nu är
det bara jag...

Varför började du "tänka
efter", som du säger?

Jag upptäckte att det måste
finnas andra värden i världen
än att jaga lön och karriär
och jag har funnit ett liv som
jag trivs med, nu i alla fall.

Vad tyckte din fru om din
politiska och fackliga kar-
riär? Hade ni inga menings-
skiljaktigheter? Tyckte hon
att allt var bra?

Hon tyckte väl att det var bäst
när jag var hemma men hon
förstod att det var ett jobb jag
hade. Och jag märkte inte att
vi gled ifrån varandra mer
och mer. .. hon kanske inte
märkte det heller. När jag
kom hem på kvällen så hade
jag mitt att göra och hon hade
barnen...

Men hur tog hon detta att
du jobbade så hårt? Du var
ju inte hemma när ditt förs-
ta barn föddes och for bort
när det andra kom från BB.
Gick allt detta henne sPår-
löst förbi?

Nej, nej. . . men jag märkte in-
te vad som hände. Ja, jag
märkte väl att hon blev för-
bannad på mej men hon lag-
rade väl inom sej.. . det var
väl mitt beteende när barnen
föddes som tog knäcken På
vårt förhållande egentligen.. .

jag kan inte förstå hur jag
kunde göra det. Jag var en
jävla stor buffel, rent ut sagt.

Du säger att du inte kan fat-
ta hur du kunde göra så. Hur
ser du på dei själv, som den
du var då? Är det som nån
du har sett på bio bara?
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Nej, inte precis så.. . men er-
farenheterna jag fick då tror
jag var jävligt nyttiga. Sen att
det skulle spoliera min familj,
det är ju fruktansvärt. Det var
ju inte bara min frus fel att
hon fick tag i en annan kille,
felet ligger lika mycket hos
mej. Hon försökte finna nån-
ting som jag inte intresserade
mej för.

Men vi har jättefina relatio-
ner nu, barnen, min före detta
fru och jag. Jag träffar henne
nästan mer nu än när vi var
gifta. Vi umgås som kamrater,
vi kan sitta och snacka, göra
saker tillsammans. Äka bort
en helg med barnen.

Tror du hon tycker att du är
förändrad?

Hon har väl många gånger
sagt det att varför kunde vi
aldrig göra såhär när vi var
gifta? Säga att vi ordnar
barnvakt och så går vi ut och
käkar en bit. Men det hände
inte ofta då.

Nu är vi kamrater. Vi har
förstått att vi har vuxit ifrån
varandra, att vi har utvecklats
annorlunda. Men barnen ska
inte behöva lida för det.

Äi du annorlunda nu i dina
intressen och i ditt sätt att
vara mot människor? Mera
öppen för känsloaspekter På
livet än tidigare?

Kanske inte mera öppen men
jag är mjukare. Jag ser allt
på ett helt annat sätt. Men det
är inte bara jag själv som har
tvingat fram den ändringen,
den har också kommit genom
mitt arbete. Jag kommer i
kontakt med människor på ett
helt annat sätt och det har nog
Iärt mej ganska mycket.

Ai du bitter på detta att äk-
tenskapet inte gick att hålla
ihop?

Bitter och bitter. .. Det är
många saker man skulle ha
gjort och många man inte
skulle ha gjort.

0m du inte hade bytt iobb'
hade du förlorat din famili
helt då?

Fullkomligt, det är jag över-
tygad om. Jag var så nära
gränsen med mina barn som
jag kunde komma. Förlorat
min fru, det hade jag ju gjort
redan innan. Jag insåg det,
men jag insåg det för sent.

Hur reagerade dina arbets-
kamrater när du slutade,
när du ville göra något an-
nat med ditt liv?

Dom trodde inte jag var klok i
och med att jag gick ner näs-
tan 2000 kr i månaden i lön,
brutto. Och jag vet ju vilka
möjligheter jag hade haft om
jag hade fortsatt att klampa
på med mina stora fötter.. .

Jag försökte förklara för dom
men jag var för feg för att
tala om sanningen.

Vad sa du till dom, då?

Jag vet inte vad jag sa men
jag sa absolut inte att det var
för mina barns skull som jag
bytte jobb.

Varför vågade du inte säga
det?

Där har du den där mansrol-
Ien. va.

Räckte inte modet till?
Det räckte till att säga upp
mej men inte längre. Och jag
tror att det var många, både
politiskt och fackligt som an-
såg att jag svek när jag läm-
nade dom.

Detta som du tappade i sta-
tus när du bytte iobb' detta
att dina arbetskamrater
tyckte att du svek, att ditt
avhopp var politiskt olämP-
ligt. Hur kändes det? Bryd-
de du dei om det?

Jag hade fördelen att börja
mitt nya jobb i Kalmar och
slippa vara här i Emmaboda
då i början. Samtidigt bröts en
del kontakter med kamrater
här. Vi talar inte samma språk



nu längre. Dom man ansåg
förut att man kunde sitta och
prata med en hel kväll tycker
jag nu att det är ganska trå-
kigt att prata med efter en
timme.

Du umgås inte med dina
fackliga kamrater längre?

Nej, jag har brutit med dom
till 100 procent.

Om du hade gått till arbets-
givaren och berättat om di-
na problem, hade du fått
förståelse då? Hade man
kunnat ordna jobb på andra
villkor åt dej?

Förståelse tror jag att jag ha-
de fått. Men ingen hjälp. Jag
satt här nere ensam på avdel-
ning 34, med allt vad det inne-
bar av möten, förhandlingar,
konferenser. Jag vet inte vad
min avdelning hade sagt om
jag hade stäIlt kravet att för
att jag ska arbeta som heltids-
anställd ordförande här så
ska jag få eå hem kl 16.00,
aldrig jobba lördag-söndag
och bara en kväIl i veckan.
Jag vet inte hur dom hade
tagit det. Men jag tror att det
hade varit omöjligt.

Det politiska har tyvärr -jag säger tyvärr - varit den
stora lekplatsen för män. Och
jag tror inte det kommer att
bli någon ändring förrän
kvinnor, gifta kvinnor, en-
samstående kvinnor och såna
som jag, ställer krau pä att
man ska kunna delta i det po-
litiska och fackliga arbetet,
även om man har barn.

Vad vill du med ditt liv i
dag?

Jag vill att jag och mina barn
och mina medmänniskor ska
kunna leva i ett harmoniskt
förhållande. Jag försöker le-
va upp till detta så gott jag
kan. Ambitionen jag hade när
jag började jobba som 14-15-
åring var att jag skulle slå mej
fram politiskt. Om jag inte
hade fått barn hade jag fort-
farande varit kvar i den kar-
riären.

Det var mina barn som öpp-
nade ögonen för mej. Barnen,
dom var ju en påfrestning
när jag jobbade politiskt. Det
livet är inte gjort för männi-
skor som har barn och det är
fruktansvärt. Fullkomligt
fruktansvärt. Jag.anser ju att
alla människor skulle vara
politiskt aktiva, mer eller
mindre, och i dag är 90 procent
av alla gifta kvinnor och i
princip alla ensamstående
kvinnor, om dom inte har
barnpassning ordnad, utstötta
från detta.

Tycker du att du har bytt
från mansroll till kvinno-
roll?

Nej, men jag tycker att jag
har förcindrat min mansroll.

I(an du beskriva hur?

Det är svårt att säga, det är
bara två år sen jag hoppade
av... men jag var ganska kar-
riärsugen innan.

Det är du inte nu?

Nej, då hade jag inte jobbat
där jag jobbar nu.

Har du en annan syn på
dina barn?

Ja, mina barn, dom var jäv-
ligt trevliga att visa upp när
man hade fritt nån gång och
skulle åka och hälsa på kom-
pisar eller släktingar. Två sö-
ta flickor. Men det var ju
ganska bekvämt när dom var
sjuka eller liknande för det
var aldrig min affär. Antingen
var jag inte hemma eller ord-
nade jag så att jag inte var
det. Samtidigt var jag hela
tiden, nånstans innerst inne,
jätteängslig om mina barn,
ängslig att det skulle hända
dom någonting. Men jag
stjäIpte över ansvaret på min
före detta fru.

Det är annorlunda nu. lir
mina barn sjuka så stannar
lika gärna jag hemma från ar-
betet. Och vi har mycket bätt-
re kontakt nu. Innan var dom

rädda för mej och jag kände
mej som en främling inför
dom.

Var det svårt att lära känna
dom igen?

Jag fick börja precis från bör-
jan, som om dom hade kom-
mit hem från BB. Jag började
ta hem min minsta flicka, fast
det kanske inte just var en
helg när jag skulle haft vård-
naden om henne. Vi lekte,
dom fick krypa ner i min säng,
vi var tillsammans. Jag kunde
ta fritt från jobbet. Det finns
ju inget skönare än att vakna
med barnen som ligger med
armarna runt ens hals... kän-
de jag att jag kan helt enkelt
inte åka ifrån dom, jag kan in-
te åka till daghemmet och
lämna dom - då tog jag ock-
så fritt från arbetet. Jag bör-
jade känna en sån känsla för
dom.

Vad betyder den håir nya
kontakten med barnen för
dej?

Den är så jättepositiv och jag
förbannar mej själv för att jag
har varit den jag var. Den
största flickan var i all fall
tre och ett halvt år när vi skil-
des, jag upplevde ju henne
knappast som spädbarn. Jag
har satt barnen som mitt mål
nu. För att kunna få och be-
hålla den här fina kontakten
vi har.

Hur ska du uppfostra dina
barn så dom inte gör om di-
na misstag?

Det har jag funderat på
många gånger ska du veta.
Vad ska jag göra så att mina
döttrar inte hamnar i samma
fälla. Jag försöker uppfostra
dom till att ta htinsgn till var-
andra, till att förstå att vad
den andra gör också har ett
värde. Jag vill att dom ska få
en känsla för medmänniskan.
SjäIv har jag ju alltid arbetat
för att hjälpa människor men
inte stött dom som varit mej
närmast.
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Hur har du siälv blivit upp-
fostrad?

Jag är inte uppfostrad i nå-
gon direkt traditionell mans-
roll kanske, i och med att jag
inte har haft någon pappa,
utan vi fostrade oss själva, vi
bröder, med eod hjälp av vår
mor. När inte pappa fanns
gick man tilt storebror, den
ene ville vara hårdare än den
andre . . . Jag tror jag uppfost-
rade mej till att vara en gan-
ska hänsynslös person.

På vilket sätt då?

Jag hade svårt att ta hänsyn
till andras vilja, helt enkelt.
Nåt som jag trodde var med-
fött, men du ser, det går att
ändra på allt. ..

Du säger att du tycker att
kontakten med barnen är
positiv. Vad tycker dom tror
du?

Min minsta flicka tror jag inte
minns hur jag var förut. Men
Maria, hon ser nog föränd-
ringen. Nu kan vi cykla ut en
kvä11 tillsammans, plocka
blommor, meta, vi kan åka till
morfar och vara där en helg -saker som jag al.drig, aldrig
hade tid med förut. Nu behö-
ver hon inte tänka längre på
vilken det är som ska komma
och hämta på barndaghem-
met, hinner pappa hem från
Stockholm, sitter han i sam-
manträde än. Nu kommer jag
och hämtar henne tjugo i fem
och hon vet det också. Hon
behöver inte vara rädd läng-
re.

Hur var det att bli ensam-
stående pappa i ett hyreshus
i Emmaboda? Fick du någon
kontakt med grannarna?
Någon förståelse?

Förståelse . . . Emmaboda är
ju en inflyttningsort, dom som
bor här är ofta inte från Em-
maboda. Dom känner inte mej
och min bakgrund.

Så du väckte inget uppseen-
de?

T2

Jo, visst gjorde jag väl det.
Dom kanske inte tittade på
min tvätt men däremot på mi-
na barn, hur pass rena dom
var. Och det är väI en stor
sensation också att jag låter
mina barn sköta sej ganska
självständigt, att jag har gett
dom ett visst ansvar. Att min
stora flicka t ex går till barn-
daghemmet själv på morgo-
ner{. Hon får sjäIv ta fram sina
kläder. Sen kollar jag att pro-
portionerna blir rätt men det
är hon som har ansvaret. Jag
vet inte om jag kör med fel
uppfostringsmetod men jag
tycker att jag ska lägga över
mer och mer ansvar på barnen
efter hand. Dom har ingen
mamma att hänga i kjolarna.

Hur känner man sei när
man plötsligt ska börja ta
hand om barn?

Jag har och jag har haft ett
stort stöd av min mor. Och jag
har ett stort stöd av min före
detta fru.

Så du har aldrig känt dej
ensam och vilsen?

Det har man vä1 upplevt...
att man har varit både ensam
och... nej, kanske inte ensam
men ganska handikappad.

Har din kvinnosyn föränd-
rats i och med att du har
ändrat på din mansroll?

Jag har ju alltid ansett att
kvinnan är en medmänniska,
att vi är lika mycket värda
att vi har lika stora rättighe-
ter. Men jag har undervärde-
rat kvinnans arbete mYcket
helt omedvetet. På mitt ar-
bete på förmedlingen är vi
lika många män som kvinnor
ungefär och det har lärt mej
en del om hur fel det är att
samhället är uppdelat i mans-
och kvinnoroller. Jag ser att
kvinnor duger något till i ar-
betet, vilket jag hade svårt att
föreställa mej innan. Jag har
ju jobbat fackligt och där var
kvinnorna sällsynta, mycket
sällsynta. Så jag har ansett att

vi har varit jämlika men jag
har inte tagit de praktiska
konsekvenserna av det. Jag
tror jag hade arbetat på ett
helt annat sätt, fackligt och
politiskt om jag hade vetat då
vad jag vet i dag.

Hur ser du på dej siälv?

Jag uppfattar mej som famil-
jefar, helt enkelt.

Men du uppfattar dei inte
som du sa tidigare som en
ganska hänsynslös typ?

Nej, inte nu längre. Jag har
haft ganska svårt att ta hän-
syn tiII folk. Jag har varit och
är väl kanske ganska hård i
mitt skal utåt. Men det har
väl ändrat sig mycket.

Har du hela tiden insett att
allt som har hänt har varit
för ditt och barnens bästa?
Har du aldrig tvivlat? Ald-
rig ångrat dej?

Nej, aldrig.

Vad tyckte du om att bli
intervjuad?

Det var inte så farligt, jag
har ju ganska lätt för att
prata, som du märker.

IIar du pratat om de här
sakerna med någon annan
tidigare?

Nej, det har jag faktiskt inte.
Detta var nog första gången.

Varför ställde du UPP På
intervjun?

Ja, det var inte för att visa uPP
mitt liv till beskådande. Men
jag vet att det finns åtskilliga
människor som är i samma si-
tuation som jag har varit och
som kanske kan bli hjälPta av
det jag berättar. Jag vill få till
stånd en debatt om dessa
frågor.

Att ställa upp blir ett slags
politisk handling för dei?

Ja, det kan man väl säga. I



VEM SOM HELST
Med utslitna höftleder, ensam och sur
sitter han i sin pensionärslägenhet.
Och hur det nu kom sig att just dom slets ut
är det tydligen ingen läkare som vet.
Den pensionerade bruksdisponenten
som väl bevarar hans hemlighet
har flyttat till en villa vid stranden av C'enevesjön
har problem med magen och får hålla diet.

För vem som helst kan väl bli gammal och sliten.
Men inte hur som helst. Om man hör till eliten
blir ålderdomen ofta livets gyllene final.
Men värk och ensamhet sånt botas bäst med Hibernal.

Från obs-kliniken till ungdomsvårdskola
och därifrån till Hall, så börjar en karriär.
öppen för den som haft det trassligt hemma
i fall hemmiljön varit proletär.
En annan orolig själ gav fan i skolan
stal sprit och pengar hemma och var jämt till besvär.
Han sändes till Lundsberg, sen blev det sjökrigsskola.
Han sitter idag som hög militär.

För vem som helst kan väl bli bråkig och besvärlig.
Men inte hur som helst. Dagens ungdom är förfärlig
brutal och destruktiv i Rinkeby och Hagalund.
I Danderyd och Bromma är den ändå ganska sund.

En morgon vaknar han, blytung av leda
och tycker att ingenting är värt sitt pris.
Han meddelar kontoret att affärerna får vänta
i dag har han nog av sin privata kris.
Men den som var borta två dar från bandet
utan giltig orsak får se sig för.
Att stanna upp och tvivla på tillvarons mening
kan möjligen gå an för en överingenjör.

För vem som helst kan väl bli deppad och lessen.
Men inte hur som helst. Om man inte tål stressen
i dom högre korridorerna så finns en marginal.
Därnere gör man bäst i att dra jämnt med sina kval.

Leif Nyl6n: Från Blå Tågets LP "Slowfox".
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Hjördis Leuin:

Måinnen utan m öiligheter
och möjligheternas måin

En riktig karl ska kunna försöria sin familj. Ilrtren vad
håinder nåir alla män inte får plats på arbetsmarkna-
den? Ifiördis Levin skriver om männen' arbetet, försör-
jarrollen från 1880-talet fram till idag.

Vid 1880-talets början fanns i
vårt land en stor skara män
sorn man skulle kunna kalla
"männen utan möjligheter".
Det var de s k "litterata" män-
nen utan inkomster och Po-
titiskt inflytande och det var
de stora skarorna av fattiga
arbetare.

Under industrialismens
framväxt skapades möjlighe-
ter för "driftiga" män att ar-
beta sig upp och göra sig an-
senliga förmögenheter. Ofta
gjorde de detta tillsammans
med en arbetsam och klok
hustru.

De skaffade sig stort hus,
många barn, tjänare, hästar
och vagnar. De kunde ge sina
barn en omgivning som de
själva inte hade haft tillgång
till. Som förebild hade de den
vällevande adeln. De framhöll
arbetet som den högsta av
dygder, men deras mål var
egentligen att slippa arbeta.
Det höjde deras självkänsla
om hustrun och döttrarna inte
behövde arbeta. Deras söner
skulle bli "Iärda" karlar. De
fick Iigga vid universiteten
och högskolorna. De fick resa
utomlands för studier och för
att få erfarenhet.

Hos sönerna till dessa män
sattes självkänslan på hårda
prov. Den strängt upptagne
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och duktige fadern ingav dem
en känsla av starkt mindre-
värde. I samhället fanns få
möjligheter för dem att ut-
nyttja sin utbildning. De stat-
liga tjänsterna var inte många
och de uppehölls av adelns
ättlingar. Avsaknaden av ett
pensionssystem tillät dem
som innehade tjänsterna att
sitta på dem tills de bokstav-
ligen ramlade av pinnen. De
här problemen har skildrats
ingående av bl a den unge
August Strindberg.

AlIa dessa män stod inför
ett akut hot att sjunka ner i
proletariatet. För tillfället var
samhällets utrymme när det
gällde möjligheter att "kom-
ma sig upp" fulltecknat.

Genom skiftesreformerna
blev storbönderna rikare, de
mindre självägande bönderna
färre och de jordlösa prole-
tärernas skaror enorma. En
första lösning på de jordlösas
problem var de tidiga emi-
grationsvågorna, som svepte
med sig inte bara män utan
för det mesta hela familjer.

De höga födelsetalen fram
till 1870-talet skapade dock
nya generationer med flera
och värre problem. De unga
män som inte följde med nya
emigrationsvågor sökte sin
lycka i städer och större sam-
häIlen.

Tillsammans med hantver-
kare som kommit i kläm ge-
nom storindustrins framväxt
utgjorde de jordlösa proletä-
rerna från landet majoriteten
av de män som var utan möj-
ligheter.

Ned med herraväldet
De bildade unga männen
utan ekonomiska möjligheter
och de fattiga arbetarna hade
många problem gemensamt.
Båda grupperna gjorde uppror
mot auktoriteterna, mot fa-
dersmakten i föräldrahem-
met, i det politiska livet, i den
ekonomiska världen, på god-
sen, på fabrikerna, i religio-
nen. De krävde att få säga vad
de ville och att få göra vad de
ville. Viljan till makt uppreste
sig mot dem som hade allt de
själva saknade: pengar, hem,
hustru, barn, inflytande, rätt
att befalla andra. Det gällde
att störta herravärldet på ett
eller annat sätt. För att klara
detta måste man höja sitt eget
självförtroende. De intalade
sig att människan själv kan
bli gud och förvissade om det-
ta gick sönerna och bröderna
samman för att störta den
allsmäktige fadern och guden.

Det är mot denna våldsam-
ma bakgrund som Sigmund
Freud formulerade sin teori
om fadersmordet.

Den sexuella nöden
Ett av de områden där de
unga medelklassmännen kän-
de bristen på makt som allra
starkast var det sexuella. De
aIIt högre giftermålskostna-
derna inom denna klass gjor-
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"De driftiga och strävsamma miinnen skaffade sig stort hus, många barn, tjänare, hästar, vagnar... Hos sö-
nerna till dessa män sattes sjiilvkänslan på hårt prov... Viljan till makt uppreste sig mot den som hade allt
de siiilva saknade. Det gällde att störta henavdldet på ett eller annat sätt". Bild: Arbetarrörelsens arkiv.

de att männen var ungkarlar
till bortåt trettio år och mera.
Den officiella moralen lärde
att sexuallivet hörde äkten-
skapet och fortplantningen
till. De unga männen visste
emellertid att så levde inte
deras fäder och så levde inte
de unga arbetarna. Det var
endast av dem sjäIva det
krävdes att de skulle lägga
band på sina drifter. Och
männens drift måste ju tilt-
fredsställas. Det hade dubbel-
moralens försvarare noga
präntat in i medvetandet. Allt
detta fyllde de sexuellt läng-
tande männen med bitterhet.
Likt andra revolterande grup-
per gick de till anfall mot det
bestående samhälIets moral.

Revolten mot det sexuella
förtrycket tog sig uttryck på
olika sätt bland medelklass-
männen. En del chockerade
auktoriteterna genom att öp-
pet göra det som deras fäder
och andra män ur deras egen
klass gjorde i smyg. Dessa
unga medelklassmän, den s k
"bohemen", studenter och ut-
övare av s k fria yrken, be-
kände sig till de naturalistis-
ka principerna att man måste
leva ut sina drifter. De söp och
sjöng liderliga visor, gick till

bordeller och tillbringade
nätterna på krogar. De hade
orgier där sinnlighetens lov
sjöngs och där en och annan
"frr" kvinna gick ur famn i
famn. Att vara smittad av
könssjukdomar betraktades
nästan som något ärofullt.
Samtidigt som man förde ta-
lan för att kvinnor skulle ha
samma sexuella frihet som
män frodades kvinnoföraktet.
Kvinnor hade inga "själar",
menade man, och kunde inte
skapa. Obenägenheten för
äktenskap var stor och någon
"andlig" gemenskap med det
motsatta könet trodde man
inte på.

Andra män hade påverkats
av den erotiska idealismen
hos Björnson och Ibsen. De
vägrade att befatta sig med
prostitutionen och att sexuellt
utnyttja kvinnor. De ville ha
ett bättre äktenskap än för-
äldrarnas; ett äktenskap där
parterna hade inte bara eko-
nomisk och kroppslig gemen-
skap på lutherskt vis utan
också "andlig" gemenskap.
De opponerade sig mot det
hyckleri som 1åg i att männen
först konverserade och dansa-
de med unga damer ur sin
egen klass och sedan gick på

bordeller. De ville ha en ge-
menskap på alla plan med den
kvinna de hade samlag med.
Dessa män var ofta formellt
emot äktenskapet. För dem
var förhållandets art det vik-
tiga, inte de formella banden.

Den här senare romantiskt
inriktade kärleksläran kom
med tiden att dominera.
Den s k bohemen blev omo-
dern. Att vara en "liderlig säl-
le" innebar inte längre någon
status.

Den rotlöse mannen
Att människorna i jordbruks-
samhället levde efter en lösare
sexualmoral än medelklassen
är väl en sanning med modifi-
kationer. Att unga pojkar
vandrade runt och besökte
flickorna och övernattade hos
dem förekom i vissa landsän-
dar och att man nattfriade är
ju omtalat. Detta var ett sätt
för ungdomar att hitta en
lämplig partner och det sked-
de med föräldrarnas goda
minne. Man satte inte vigseln i
första hand. Viktigast var att
flickan var fruktsam och detta
bevisades ofta innan paret gif-
te sig. Någon s k allmän lösak-
tighet handlade det inte om
och seden förekom mellan
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ungdomar av samma klass;
mellan böndernas barn. Så
kallade oäkta barn var sä11-
synta. Att förhållandet sedan
ändrades så att antalet utom-
äktenskapliga barn ökade be-
tydligt har med de ändrade
förhå11andena på landsbygden
att göra.

När jordproletärernas antal
ökade och deras döttrar kom
i tjänst på gårdarna försvann
klassolidariteten. De blev lov-
ligt byte för husbönder, söner
och drängar som utnyttjade
proletärernas döttrar sex-
uellt. Den gamla sedvänjan
att flickan tog emot nattliga
besök missbrukades. Att en
man 1åg hos henne betydde in-
te längre att han blev hennes
f ästman. Nästa dag kanske
han försvann till Amerika. Att
visa sig fruktbar var inte i
den situationen någon fördel
utan en fruktansvärd belast-
ning. Att göra anspråk på
bonden eller hans son var gi-
vetvis otänkbart för pigan.

En hel del av den kontroll
och det stöd som det gamla
samhället hade tillhandahål-
lit hade således försvunnit.
En mängd individer stod
plötsligt utan gård.ens, släk-
tens och byns hjälp och stöd.
De blev förskräckta över det
ansvar som drabbade den en-
skilda. Mannen som inte bar
barnet i sin kropp flydde hals
över huvud till städerna eller
emigrerade. Kvar stod de en-
samma mödrarna med sina
barn. Barnamord och fos-
terfördrivningar började öka
i oroväckande grad.

Den rotlöse mannen som
ftydde från förtryck och an-
svar hamnade i situationer
som var långt ifrån trivsam-
ma. Hårt arbete och lång ar-
betstid, orgelbundna måltider
och usel föda. Trånga bostä-
der och dålig föda gav inte
stora möjligheter att utnYttja
den sexuella frihet som han
möjligen hade. I stor utsträck-
ning tog den rotlöse mannen
sin tillflykt till alkoholen. Den
fick ersätta bristen på kalo-
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rier. Den piggade upp efter en
lång arbetsdag. Den skingra-
de ensamhet och dystra tan-
kar. Den gick snabbt att få i
sig på de korta och oregel-
bundna rasterna.

För alla problem synes al-
koholen ha varit en patent-
medicin. Atminstone föreföIl
det så när reformivrarna gick
till storms mot överklassen,
som menade att det låg i den
fattige mannens natur att
supa och vara svinaktig. Han
var helt enkelt en sämre sorts
människa.

Människans förädling
Vid sekelskiftet sattes en sju-
dande aktivitet igång för att
förädla och förbättra männi-
skorna. Den rörelse som på-
börjats av åttiotalets män
fortsattes av allt fler. En opti-
mistisk framtidstro, inspire-
rad av den idealism som på
nittiotalet efterträdde natu-
ralismen, väckte en lidelse, ett
slags religiös väckelse över he-
la landet. Här gick medelklas-
sidealister och arbetarrörel-
sens unga krafter samman mot
smutslitteraturen och smuts-
konsten. Det är nu folkbild-
ningsrörelsen, nykterhetsrö-
relsen och idrotten sparkar
igång på allvar. En sund själ i
en sund kropp är mottot. An-
greppsmålen är superiet och
okunnigheten bland arbetarna,
könssjukdomarna och dub-
belmoralen hos medelklass-
männen. Patentmedicinen är
upplysning och bildning och
något att leva för. Medlet till
makt är den politiska rösträt-
ten. Den romantiska kärleken
Iöser de sexuella problemen.

De unga männens självför-
troende får dem nu att vända
sig inte bara mot det etable-
rade samhällets auktoriteter
utan också mot ledarna inom
de egna grupperna. "Ned med
gubbväldet-- och fram med de
unga (männen) till maktens
tinnar", lät det. Man tYcker
etJ det går för långsamt med
förändringarna och att "de
äIdre" kompromissar för

mycket med de konservativa
krafterna.

Lönekuvertet
Redan 1839 när Jonas Love
Almqvist gav ut sin bok "Det
går an" presenterades en lös-
ning på problemet med sam-
levnaden mellan män, kvin-
nor och barn. Almqvist såg
antagligen konturerna till det
matrifokala mönster som se-
dan blev allt vanligare. Kvin-
nan och barnet som bildade en
enhet medan mannen eller
männen cirkulerade fritt om-
kring. Detta förhåIlande an-
såg Almqvist i sin kvinnokult
vara det bästa för alla parter.
Försörjningen kunde ordnas,
dels genom att kvinnorna var
ekonomiskt självständiga ge-
nom eget yrkesarbete, dels ge-
nom allmänna barnbidrag
som männen fick betala.

Den lösningen tillgrep inte
det svenska samhället trots
att det matrifokala mönstret
måste ha framstått betydligt
klarare vid sekelskiftet än på
Almqvists tid: männen flydde
alltjämt från faderskapet och
var obenägna till äktenskap.
I stället inordnades de i ett
samlevnadsmönster som hade
den borgerliga familjen med
dess funktionsdelning som
mönster. Varför?

Det var inte bara av ekono-
miska orsaker som männen
var obenägna att gifta sig.
Den frihet som de uppnått
genom samhällets omvand-
ling lockade. Nya och out-
forskade världar tåg öppna.
För första gången kunde de
göra som de ville. Att förlora
friheten genom att gifta sig
lockade inte. Att ta på sig ett
personligt ansvar som de inte
tidigare haft skrämde ännu
mera.

Friheten var dock inte en-
bart lockande. Den medförde
också en ensamhet som
skrämde. Därför blev spriten
en tillflyktsort med både
glädje och tröst.

Den borgerliga kärnfamil-
jen lades som mönster också
för arbetarklassen. SamhäI-
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lets strävan att "höja" arbe-
tarklassen blev ett medel att
fånga den flyende mannen.
Den blev också ett medel att
rädda honom undan fördär-
vet: superiet, könssjukdo-
marna, oordningen. Den blev
också ett medel att göra ho-
nom tiII en lydie löneslav.

Den socialistiska ideologi
som predikades vid den här
tiden var kollektiv i lönekam-
pen och i reformsträvandena.
I övrigt var den en socialism
med individualistiska förtec-
ken. Den påpekade det per-
sonliga ansvaret men också
den individuella belöningen.

Utan den individuella makt
och det individuella ansvar
som familjen gav mannen
skulle had inte ha blivit en
Iydig löneslav åt kapitalis-
men. Det privata lönekuver-
tets storlek blir avgörande för
vilken social prestige den en-
skilde mannen skall få. Han
arbetar och sliter och armbå-
gar sig fram för att få med av
de största och bästa bitarna av
kakan.

Männen utan möjligheter
blev med demokratins ge-
nombrott och ekonomins till-
växt i högsta grad möjlighe-
ternas män. Prestige genom
Iönekuvertet blev inte bara
de rotlösa männens ersätt-
ning för bristen på jord och
annan egendom utan också
medelklassmännens. För de
senare blev konkurrensen om
tjänsterna och hopandet av
meriter det väsentliga och för
de förra de goda ackordens
utdelning.

För att industrins tunga hjul
skulle kunna rulla behövdes
män som ville höja en bris-
tande självkänsla genom pres-
tationer. För att höja den bris-
tande självkänslan hos identi-
tetslösa män behövdes indu-
strins tunga hjul.
Den avvisande fadern
Upplösningen av gamla band
och normer ökade ungkarlar-
nas antal. Flykten från fader-
skapet avsatte sina spår i hela
landet, även om den märktes
mest i städerna och speciellt i
Stockholm.

Trots alla förklaringar till
varför det skedde så är det an-
märkningsvärt med vilken
lätthet de svenska männen
avvisade sitt faderskap. I de
flesta kulturer har fadern, så
långt vi vet spelat en framträ-
dande ro11 i förhållande
till barnen, särskilt när det
gällt sönerna. Lika felaktigt
som påståendet att mödrarna
förr i tiden alltid var hos sina
barn är påståendet att män-
nen inte var det. Säkerligen
tillbringade åtminstone sö-
nerna från tidig ålder mera
tid tillsammans med fadern
än med modern. Bonden be-
hövde barnen till hjälp i sitt
arbete. På åkern liksom i
hantverket hjäIpte barnen till
och lärde sig yrket samtidigt.
TiIl och med på fabrikerna
hade föräldrarna barnen med
sig. På sina hålt upplevdes
förbudet mot barnarbete som
en försämring därför att bar-
nen då blev utan tillsyn.

Det förefaller som om sats-
ningen på familjen endast
stoppade männens flykt från
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faderskapet relativt. De in-
ordnades visserligen i famil-
jegemenskapen men de flydde
i alla fall. TilI sammanträden,
möten, fotbollsmatcher, bilen,
karriären, ron framför tv-ap-
paraten. I stället för att flv till
andra länder och leta efter
guld i jorden så flydde de för
att öka lönekuvertets tjocklek
i Sverige. Och de kunde göra
det med det med ganska gott
samvete. Det fanns många
goda moraliska skäl till att de
t o m kunde göra det med en
viss stolthet.

Möjligheternas män avlas-
tade hela ansvaret för bar-
nen på mödrarna i den fasta
övertygelsen att det var dessa
som passade bäst att ta hand
om dem och på det sättet slapp
ju kvinnorna det hårda och
smutsiga arbetet. Mannen slet
ju för hustru och barn. Där-
utöver kunde han alltid hänvi-
sa till "rörelsen" som krävde
honom helt.

Barnbegränsningspropa-
gandan fördes i huvudsak av
män i "omtanke" om kvinnor
och barn.

Revolt mot
gubbväldet igen

Den tid under vilken "män-
nen utan möjligheter" eröv-
rade landet och delade UPP
det mellan sig var en "klang-
och jubeltid". De var Yra i
mössan av den "kallelse" som
drev dem att riva uPP det
gamla och skapa något nYtt.

De störtade resterna av det
gamla patriarkat som hade
förtryckt dem själva men
upprättade ett nYtt över kvin-
norna och de egna barnen.
Men ett patriarkat som en-
dast är ett skenbart sådant
och lånar sitt ljus från ett
gammalt ideal: den goda fa-
dern som beskyddar och be-
varar samtidigt som han be-
faller och bestraffar, som är
sträng men rättvis.

I det ideala patriarkatet in-
går det beskyddande elemen-
tet som en mycket väsentlig
faktor. Den moderne karriär-

18

mannen som han i takt med
storindustrins utveckling
själv utvecklats är oförmögen
att verkligen skydda någon.
Han är skrämd och rovlysten.
Han håller sig flytande endast
genom en överdriven ambi-
tion. Han har inget till övers
för relationer på ett verkligt
mänskligt plan. Ur denna
rädsla och bristande själv-
känsla och identitet härleds
hans sexuella oförmåga.

Den moderne mannen har
haft ett alibi för sin hänsyns-
lösa rovdrift på och jakt efter
materiella fördelar, för sin
utsugning av tredje världens
länder. Han arbetar för hust-
ru och barn. I grund och bot-
ten är det för att höja sin egen
självkänsla han gör det. Flot-
ta kläder, bilar, nya möb-
ler, välklädd hustru, duktiga
barn är till för att stärka hans
sj älvförtroende. Samtidigt
som en moders- och hustru-
roll som var till nytta för ho-
nom präntades in i kvinnorna
fick dessa inte det beskYdd
och det stöd i gengäld som ett
verkligt patriarkat skulle ha
givit. I stället för försörjning
och trygghet i utbyte mot den
markservice de tillhandahöll
drevs kvinnorna ut på arbets-
marknaden för att skaffa
pengar till kapitalvaror som
ofta han hade mesta nYttan
och glädjen av t ex bilen, bå-
ten, villan och som gav honom
självaktning. Hennes bidrag
kom till genom dolt arbete.
Stickmaskinen som gömdes i
hemmet, trappstädningen,
tidningsutbärningen, dagbar-
nen. Alla dessa smygpresta-
tioner från kvinnor som offi-
cieltt var hemmafruar hjälPte
till att höja den individuel-
1a mannens självförtroende.
Kvinnors vandring ut På ar-
betsmarknaden har i stor ut-
sträckning bestått i just detta
att öka konsumtionen av dYra
kapitalvaror. Men eftersom
de "egentligen" inte borde ar-
beta: deras man försörjer
dem, så har det stått stilla
när det gäller förbättringarna

av kvinnornas arbetsvillkor.
Den senare tidens rörelser

alltifrån hippierörelsen till
studentrörelsen, vietnamrö-
relsen och kvinnorörelsen
består till stor del av barn-
barn och barnbarnsbarn till
männen utan möjligheter. Da-
gens unga män gör uppror
mot vällevnaden. Liksom se-
kelskiftets idealister angriper
de fädernas moral. De ankla-
gar dem inte för att de varit
för stränga utan för att de in-
te brytt sig om dem, för att de
inte fått "rida ranka" och för
att de inte lyssnat till deras
problem. För att de brytt sig
mera om bilen och jobbet än
om sina barn.

Cirkeln har slutit sig. Ock-
så idag finns männen utan
möjligheter. De ligger på
parksofforna och sover ruset
av sig. De sitter nerknarkade
vid Sergels torg. De dräller
arbetslösa omkring och dric-
ker öI. De leker som oansva-
riga barn upp i tjugoårsåI-
dern. Utrymmet för möjlighe-
terna att "komma sig upp"
är också just nu begränsat
både för våra och för tredje
världens unga män.

När Freud formulerade sin
teori om fadermordet sa han
också att samtidiet som brö-
derna och sönerna hatade och
avundades fadern så be-
undrade de och älskade ho-
nom. Samtidigt som de inbör-
des konkurrerade med var-
andra för att inta de störtade
auktoriteternas Plats och sjä1-
va få njuta av deras Privilegier
så satte de upp den gode fa-
dern som idealbild att dYrka.
De aristokratiska Patronerna
ersattes av industrimagnater,
fackföreningsbossar och Poli-
tiska pampar.

Idag och sedan en tid till-
baka har funnits en tendens
till att ytterligare dra in man-
nen i familjesfären. Många
kvinnor ser som en framgång
att de kan baka bullar tillsam-
mans med sina män i stället
för att hon gjorde det ensam
förut. Det nya förortslivet ger
männen färre möjligheter att



träffa kompisar än tidigare.
Konsumtionstrycket binder
honom vid hemmet. Utflyk-
terna till Ikea och Obsvaruhu-
sen tycks ersätta gamla tiders
kyrkobesök på söndagarna.

Undersökningar har visat
att uppknytningen till famil-
jer är hårdast inom arbetar-
klassen medan männen i övre
medelklassen är minst famil-
jeorienterade. Håller fader-
skapet på att bli kompensa-
toriskt? Kommer många män
i framtiden, liksom många
kvinnor redan idag, att i brist
på möjligheter att hävda sig
på arbetsmarknaden och i
samhällslivet, ägna sig åt fa-
derskap? - Kan han inte bli
något annat kan han ju alltid
bli farsa. - Leder jämlikhe-
ten mellan män och kvinnor
till att båda isolerar sig i hem-
met och tar hand om sina

barn. Vilket inte alls behöver
betyda att barnen får det
bättre.

Utan att vilja förringa var-
ken moder- eller faderskap
måste man ändå se en stor
fara i möjligheten av att vårt
samhälle i stort kommer att
styras av individer helt utan
intresse av att ta hand om det
kommande släktet. Om de
som har hand om barnen hål-
les utanför de grundläggande
förhåIlandena : den ekonomis-
ka och produktiva sfären så
kommer klyftan emellan pro-
duktion och reproduktion att
bli än större. Polariseringen
mellan de aggressiva, sexuellt
mekaniserade, härsklystna
männen i det produktiva livet
och de övriga kommer att bli
ännu mera markant. Enda
ljuspunkten sku1le då vara att
"hemmamännen" och "hem-

makvinnorna" skulle fostra
upp en ny generation av män.
En generation som saknade
dessa negativa egenskaper.

Risken är emellertid stor att
det inte blir så. För vem vet
hur många av de män som
kommer att ägna sig åt vår-
dande fadersuppgifter gör det
som kompensation för att de
inte fick plats i samhällsmas-
kineriets karriärhets? Vi vet
enligt Freud att kärleken
till och beundran för de för-
kastade fäderna och patriar-
kerna är lika stor som hatet
och avunden. Kommer inte
besvikelser och bristande
självkänsla hos dessa män
att då gå ut över barnen pre-
cis som vi tror att kvinnornas
gör det idag? Och ännu mera
för kvinnorna är ju inte be-
Iastade med samma presta-
tionskrav som männen? I

"Håller faderskapet på att bli kompensatoriskt? I(ommer många män i framtidenr liksom många kvinnor redan
id.gr att i brist på möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet ägna sig åt faderskap? - I(an
han inte bli något annal kan han ju alltid bli farsa". Foto: Crunnar Smoliansky.

då
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Krister:

"Idaghar jaginte någon
känsla för maktens häirtighet"
Iftister reser själv den första invändningen mot att bli
intervjuobjekt. "Jag är inte alls representativ", säger
han. " Jag titlhör en mycket priviligierad grupp. Jag har
en hög akademisk utbildning, mycket pengar."

I(rister har rätt, och ändå inte. Hans grupp är liten,
men viktig. Han är ämbetsman, beslutsfattare, maktha-
vare. De beslut som han och hans kollegor fattar griper
djupt in i de enskildas liv. Men han delar inte sina kolle-
gä"i värderingar. Han har hårdhänt fått omvärdera
punkt för punkt i sitt eget liv.

En kris kom för lftister, när han fvllt 40 och upptäck-
te att han knappast kåinde sina tonåringar och att äkten-
skapet, ramen för fami\iens liv, ändrat förtecken.

K"it"tt blev {iupgående, men den revolutionerade inte
I(risters liv. Han befinner sig fortfarande inom karriä-
ren på toppen. Men inte minst barnens del i krisen och
fortJatta samtal med dem har öppnat hans ögon för den
andra sidan, utanför etablissemanget. På det sättet är
han inte representativ för sin grupp.

Men att lkister inte var omedveten tyckte iag var en
fördel. Det fick honom att skarpare se sidor hos sig själv
och kollegorna som står hindrande för utvecklingen.

Du kan alttså läsa den här intervjun för vad den är:
en beskrivning av hur en "makthavare" ser på sin upp-
gift, hur han kommit till sin position.

V arf ör Kristers och mitt sam-
tal kom att röra sig sti mYcket
om arbete uet jag inte.Kanske
dcirför att han uille tal'a om
det.Kanske dd'rför att arbetet
d.r en uiktig och Positiu bit i
mitt eget Liu, som stå'r för fri'
h.et, siiilustiindigllet och' ut-
ueckling. Det tgcktes som on'L

ui bå.da gdrna tal'ade om det'
ta.

Då, och. dd förde iag - niis-
tan pl,iktskgl'digt - in samta-
Let på, serual'itet, På, kd'rlek.
Men ui gled båda snabbt ur
ig en, för att åter, och rned iu er,
tala om arbetet. En annan in'
terujuare kunde fått fram ett
annat resultat.

Kristers far uar affd'rsman,
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politiskt uerksam, akademi-
ker, sp r åkkunnig, säIlskap sle-
jon. Den gttre ra,n"Len i barn-
domen uar okl,anderlig. P eng'
e,rrLa, hustrun au börd,fl'ocken
au begå,uade barn, den uita
h.errgå"rden. Men i Kristers
framstiillning förses r,daLl'en
med skarpa skuggor au slcräck
och hot. Den tir uerkligen re'
jiilt minerad. P& herrgå'rden
fanns också" trotiänare, arbe-
tare.Hos dem uarKrister util-
kommen, med dem ktinde h'an
sig trggg. De bleu också hqns
"fiider".

Men starkare iindd uppleu-
de han tidigt kontrasten mel-
Lan den yttre gl,ansen och det
kiinslomtissiga armodet i
barndomshemmet.

Intervju:
Iktja Wald6n

C-arlsson

Var känner Du Dig trYgg i
dag?

- I en grupp. Som t ex i det
militära, eller i den oriente-
ringsklubb där jag är medlem.
Bara män. Man delar mödor
och jävelskap, tonen är ral-
jant. Den svårighet det är att
vara ensam' avlastas man. I
stället för rädsla och ångest
kommer en känsla av lättnad
och avspänning.

Denna sorts gruPPbildning,
som finns också i jakt' i
många idrottssammanhang,
på pubar uppfattar jag som
något mycket maskulint. Du
kan spåra det från jägarsam-
hället och framåt. Den finns
på ett lekfutlt eller löjtigt sätt
i ordensväsendet.

Även om det finns en Par-
bildning, är gruPPen det Pri-
mära. Paren bildar inga mot-
sättningar mot gruppen. Att
krig alls är möjliet tror jag
delvis beror på att de flesta
män - soldater - uPPfattar
denna gruppbildning som nå-
got positivt.

Visst finns här en rå jar-
gong, som ofta berör det sexu-
ella. llndå skulle jag vilja ka-
rakterisera atmosfären som
pojkaktig, fri från det sexuel-
Ia. Jag har märkt att kvinnor
ofta kallar denna jargong in-
fantil, rå. Jag tror inte de för-
står den, vet vad som är dess
känslomässiga grund. Sen är
det ju också så att när kvin-
norna kommer in förändras
hela stämningen. Då träder

Foto:
Curt



sexuallivets grupperingar ge-
nast i funktion.

Det är som om ångesten lös-
tes upp i gemenskapen - el-
Ier om det nu bara är ett sken
av gemenskap som uppstår i
dessa tvångsvis eller av en
slump sammansatta grupper.

Har Du upplevt den där trygg-
heten i andra sammanhang?

- Ja, i en arbetsgemenskap
som jag tillhörde mellan 40
och 50 där det fanns samar-
bete mer än konkurrens. Visst
fanns där också ångesten,
rädslan att inte duga. Men
gruppen fungerade. Jag dög.

Du talar mycket om ångest
och rädsla. I{an Du spåra dess
rötter?

- Ja, nog vet jag efter år av
analys var ungefär de ligger i
min barndom. I min fars in-
ställning att den sociala karri-
ären var helt central. I den
våldsamma överbetoningen av
det intellektuella. I den totala
frånvaron av emotionell
begåvning. Tävlingen i vem
som var bäst att uttrycka sig
verbalt. Att intelligensen
var den enda måttstocken när
det gällde människor. Briljans
och kvickhet som användes
för att nedvärdera andra
människor. Den intellektuella
och kulturella snobbismen.
Kraven på klarhet och string-
ens. Så fort något inte passade
in i pappas föreställningar,
reagerade han med skräck-
fylld vrede och aggressivitet.
Som han hatade sina fiender !

Också i arvet från min mor.
Visst, hon skötte hemmet per-
fekt, barnen klanderfritt.
Trots att min far och min mor
levde helt skilda liv, hölls den
yttre ramen. Hon visade en
enorm lojalitet med honom. I
hemmet rådde en konventio-
nell hövlighet, men inte till-
stymmelse till ömhet.

Vi barn såg aldrig våra för-
äldrar ta i varandra, inte i oss
heller. Vi var instrument för
dem, vi tillfredsställde deras
egna behov. Vi tillhörde arse-

M;
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nalen: trevliga prylar att visa
upp.

AIla våra materiella önsk-
ningar tillfredsställdes över
hövan. Kanske inte våra
önskningar, men de krav som
ställdes av den konventionella
miljön. En gentleman rider -alltså en ridhäst åt Krister när
han fyller L4. Att jag sedan
hatade allt som hörde tilt -ryktandet, det dagliga skit-
skyfflandet, ibland också ri-
dandet - togs ingen notis om.

Den atmosfären har föIjt
mig hela mitt liv och präglat
mina relationer. Kände eller
tyckte man annorlunda än de,
avfärdades man med ett: "Det
var det dummaste jag hört".
Man förlöjligades och avsnäs-
tes. Det skapade den där
skräcken att inte duga.

På ett självplågande sätt
skapade man sig en identitet,
som kunde godtas. Men i den
"identiteten" hyste man inga
förväntningar eller förhopp-
ningar, bara rädsla.

Samtidigt var det något tve-
eggat med den där yttre glan-
sen. På något sätt solade man
sig i den samtidigt. Ängesten
fick en underlig motpol,
glansen blev en del av mig.
Någonstans inom mig ac-
cepterade jag övermännisko-
skapet.

När vi växte upp blev vi för
mycket individer och då blev
kampen hårdare. Pappa bör-
jade uppfatta oss söner som
ett hot. Bakom en bedräglig
mask av kylig vänlighet an-
vände han hela tiden nedsät-
tande, förlöjlieande beteck-
ningar. Han såg ju alla män-
niskor som brickor i ett sPel,
brickor som han kunde krYm-
pa med sin ironi. Det gällde
också oss.

Så fången var jag i deras
mönster och värderingar att
jag tät dem indirekt stYra mitt
yrkesval. I gymnasiet hade jag
fått vissa erfarenheter av
konstnärlig verksamhet, som
jag tyckte var jävligt roligt.
Men den banan vågade jag
inte välja. Den var inte com-
me-il-faut.
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När min son i dag har slagit
in på den banan, känner jag en
egendomlig blandning av
avundsjuka, bitterhet - och
elädje. Han fick den chans jag
aldrig tog, därför att jag inte
orkade ifrågasätta eller un-
derkänna mina föräldrars
värderingar.

I stället blev det alltså en
akademisk karriär,Iåt vara så
långt från pappas som möj-
ligt. Min äldste bror valde att
gå i hans fotspår. Det blev en
hopplös kamp inom samma
fält som pappa, och förgäves.
Det var som om vi trodde att
enda sättet att på en gång ta
revansch och vinna pappas
aktning var att hävda oss in-
tellektuellt och socialt - och
besegra honom.

*

AItt det här vällde upp i min
senaste kris. Det var för fem
år sedan. Då hade jag - Ytligt
sett - nått krönet På min äm-
betsmannakarriär. Jag kom
för nära måIet, för nära PaP-
pa. Klarade jag den uppgiften,
skulle jae bli lika duktig som
pappa. Men då var det som om
hela min kropp bromsade,
slog tilt tvärstopp. Jag drab-
bades av en total aPati. Så
småningom förstod jag att
detta helt oförklarliga, sjäIv-
destruktiva tillstånd bottnade
i en insikt: att även om jag
nådde toppen skulle det ändå
inte hjäIpa. Han skulle ald-
rig erkänna mig, aldrig se mig.
Hans aktning skulle jag aldrig
vinna.
I sjäIva verket tror jag att
denna apati var en försvars-
mekanism, att krisen, som
med tiden skulle få tilt följd
att jag klev av från denna
topp-post, räddade mitt liv.

I vårt mansdominerande
samhälle tror jag inte kvinnor
har det här problemet. De kan
aldr ig bli instrument för sina
fäder på samma sätt. Deras
självtillit verkar adekvatare.

Hur påverkades I)u av dessa
händelser?

- Det var ungefär vid den ti-
den som jag på allvar började
ta upp kampen mot min fars
värderingar. Förstå mig rätt

- jag har verkligen inte om-
satt revolten i mitt liv. Men
jag vet vad kampen gäIler.

Länge hade jag utnyttjat
den där statusbetonade till-
varon, som jag fostrats i och
som min karriär garanterade.
Och mycket hade jag ju en ge-
nuin lust i. I mitt arbete fick
jag användning för min intel-
lektuella förmåga, mitt lo-
giska tänkande, klarheten,
min språkliga begåvning
sådant som både var arv,
läggning och miljöpåverkan.

Jag inmutade med tiden ett
specialgebit, som jag fick ar-
beta med - just i en sådan
arbetsgemenskap som jag
nyss talade om. Naturligtvis
var det en lust och en gtädje
att få använda hela sin kaPa-
citet fullt ut.

Familjen kom på mellan-
hand. Det var ju också så le-
gitimt: den unge mannen i
karriären, som offrar sig helt.
Alla gjorde det. Du vet ju
mönstret: jobbet klarar man'
dit flyr man undan de mänsk-
liga plikter och de emotionella
svårigheter man har. Detta är
en gemensam nämnare för
många beslutsfattare en
samling neurotiker helt en-
kelt.

Den första krisen kom i 40-
årsåldern, då mina barn bör-
jade växa upp - utan att jag
kände dem. Det blev den förs-
ta revolten mot min fars vär-
deringar. Kanske spelade det
en roll att jag just då, i mitt
arbete fick en ny "farsa", en
chef - "briljant" naturligtvis

- som var hämningslöst hård
i sin kritik och fylld av förakt
för sina kollegor och medar-
betare. Som skapade en jävla
ångest med sin auktoritet.
Han tycktes utgå från att vi
inte dög för våra uPPgifter.
Många män omkring honom
fogade sig. Men någonstans
hade jag lärt mig något om
motstånd mot auktoriteter.



Jag fick efter fyra år en ny
och högre post och det var där
jag fann denna nya arbets-
gemenskap. Jag gjorde en bra
insats, och samarbetet med
mina kollegor flöt bra. Vi res-
pekterade varandra, lyssnade
till varandra. Arbetstiderna
var groteska, men vi tyckte
alltså att vi gemensamt förde
någonting framåt. Jobbet var
oerhört roligt, även om ånges-
ten alltid 1åg på lut. Och jag
kunde al1tså cachera mina
känslomässiga problem bakom
arbetet. Men de väntade inte,.
Jag upplevde något av en
smygande död, som alltmer
förstelnade mig. Mitt känslo-
liv var förkrympt. Mitt sätt
att bevisa att jag var en "duk-
tig karl" hade lett i cirkel och
slutat i meningslöshet.

Och inte har jag klarat av
detta än, varken i den första
eller den andra och svårare
krisen, trots all intellektuell
insikt. Ofta känner jag ing-
enting. Jag har helt enkelt
aldrig lärt mig älska en annan
människa. Hur skulle jag själv
kunna ge när jag ingenting
fått? Min omänskliga barn-
domsmiljö har präglat mig
för livet. Jag vet inte om jag
någonsin kommer loss, hur
jag än sprattlar.

Eller, vad som är ändå vär-
re: jag känner mig ibland
främmande för vad jag kän-
ner.

Andå gör Du - även nu - ett
stort intryck av öppenhet,
oförbehållsamhet? Som är
mycket charmerande? Äi den
avsedd att vara det? Ilu är
som ett barn som aninglöst
hoppar upp i knät på de vux-
na?

- Jo, jag kan gå med på att
det är ett försök att vinna
människor, att vara avväp-
nande. Men ändå uttrycker
den något sant, tror jag. Min
inställning tiII människor är
a priori positiv. Jag tror att
de jag träffar är jättesympa-
tiska. Sen, när de dokumente-
rat sig i handlingar, kan jag
värdera dem.

Den här öppenheten och po-
sitiva inställningen tror
jag hänger ihop med att jag
har så väldigt positiva minnen
av jobbarna i den kontrast-
rika herrgårdsmiljö, där jag
växte upp. Och den lever
kvar i de vänskapsrelationer
som jag ändå har haft.

Vi har talat mycket om Ditt
förhållande till Din far, men
litet om Din mor. Och Ditt
förhållande till kvinnor.

- Det låter otäckt men jag
måste alltså tillstå att jag fann
min mor utomordentligt litet
attraktiv. Att jag har en äldre
syster betyder ingenting. Hon
var sval, utanför, inte kvinna
för mig.

De kvinnor som omgav mig,
avskräckte mig närmast. Det
var alltså en ganska konstig
instäIlning jag gick ut med när
jag blev könsmogen. Jag ac-
cepterade helt mina kompi-
sars tjejbild, som ingenting
hade att göra med mina ur-
sprungsrelationer. Jag upp-
levde flickor enormt starkt
som sexobjekt. Jakten börja-
de och för min del också klu-
venheten. På öfre östermalm
gick jag på fester och i dans-
klubbar och bedrev långt
gången petting. På Söder, där
jag nu gick i gymnasium, möt-
te jag flickor från lägre me-
delklass, flickor som stod i
affär och som var mer lovliga.
Visst skröt jag, som de
andra killarna, om eröv-
ringar. Men för min del var
det tappra lögner. Min sexde-
but var mycket sen. Nästan
mot mitt motstånd blev jag
förförd.

Jag frågar mig hur intensivt
jag själv suttit fast och sitter
fast i kvinnoföraktet. Jag kan
inte göra det klart för mig.
Själva reaktionen har natur-
Iigtvis att göra med nedärvda
fördomar om mannens supre-
mati. Men jag har ju senare i
livet mött kvinnor som borde
ha hävt detta förakt...

jln i dag har jag låg tolerans
för avvikelser mot mitt eget

sätt att vara. En kvinna är för
mig en spegling av det egna
egot, av den andra parten får
jag självspeglande upplevel-
ser. Jag kan helt enkelt inte
tåla avvikelser från det möns-
ter (av perfektion) som jag
gjort upp för mig själv. Men
varför vissa saker väcker en
sådan irritation hos mig vet
jag egentligen inte. . .

Hur har de hiir olika förhål-
landena och inställningarna
påverkat Ditt förhållande till
Dina egna barn?

- Jag tror att jag har försökt
att inte upprepa mönstret.
OK, arbetet. Där offrade jag
mina barn, då de var i känsli-
ga åldrar. Visst fick de upple-
va scener. Jag blev rabiat när
saker inte fungerade. Det var
en katastrof för mig. Men det
har blivtt bättre. Fast barnen
måste ha upplevt de här ut-
brotten mycket otryggt. Men
från det de var små har jag
haft en nära kroppslig kon-
takt med dem. Det kan jag
med gott samvete säga.

Och även om jag varit irri-
terad och snäsig har jag ald-
rig visat dem förakt eller
överlägsenhet. Jag har visat
respekt för deras integritet.
Och jag tror inte att jag har
överfört den attityd som min
pappa hade när han fällde
repliken: "Du skall alltid utgå
från att vänder Du en männi-
ska ryggen, sticker hon en
kniv i den."

Jag tycker att jag har blivit
belönad. Mina barn är jävla
bra personer, och jag har ett
bra förhållande till dem.

Ilu har talat om Dina kriser,
om ett yrkesval som llu inte
vågade göra och vad som blev
i stället för det som kunde ha
blivit. Ängrar llu Ditt liv?

- Nej, egentligen inte. Jag
har ju fått utlopp för så myc-
ket. Till och med det som jag
trodde tillhörde den konst-
närliga sidan: fantasi, inle-
velse, känslofullhet.

I det yrke som nu är mitt
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och som i högsta grad berör
samhäIlet, ger de egenskaper-
na stora möjligheter. Mitt äm-
bete blir ett instrument, där
jag kan låta värderingar som
silats via just dessa egenska-
per, strömma in och få spela.
Det är också där som jag
ständigt kommer i konflikt
med mina kollegor. C'ossen
Ruda-rollen.

För i den värld jag nu lever
i - bland beslutsfattare och
makthavare är yrkeshög-
färd, högmod, förljugenhet,
aninglöshet egenskaper som
så förvånande ofta kommer i
dagen, ibland med nästan
brutal skärpa. Du skulle häp-
na om Du fick bevittna vissa
interna sammanträden eller
avlyssna några lunch- eller
middagssamtal. Förbluffad
över fördomsfullheten, över
hur omedvetna många av des-
sa människor är om sina egna

- och andras - skyddsme-
kanismer, hur låsta många är
i värderingar som de flesta
av oss idag anser förlegade
och reaktionära, värderingar
som dessvärre inte sällan
präglar ämbetsutövningen.
De har så oändligt svårt att
acceptera att världen föränd-
ras - och måste förändras.

Kanske man borde rycka på
axlarna och skratta? Nej,
själv har jag siutat att skratta.
Jag blir bara beklämd och
Iedsen. Men naturligtvis gäl-
ier inte det här alla, kanske
inte ens en majoritet. Men det
tycks vara Så, att väldigt
många av dem som flytt in i
den här sortens krävande jobb
Iever i omedvetenhet om sin
fångenskap, sin okänslighet
inför det nya och i omedve-
tenhet om i hur hög grad deras
personliga politiska och mo-
raliska värderingar påverkar
deras beslut. Och ibland tycks
det mig, att ju högre upp i
hierarki.n man kommer,
desto skarpare blir konturer-
na i denna bild.

Nej, jag varken har varit e1-
ler är själv fri från den här
sjukdomen. Det enda jag kan
berömma mig av är att alltid
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ha slagits - mot mig själv -för att nå medvetenhet.
Och mina arbetskamrater

måste lyssna till mig. Jag är
en av dem. Jag är ansedd som
en förnuftig karl. De kan inte
helt värja sig mot mig och mi-
na åsikter.

Samtidigt kan jag ärligt
säga att jag idag inte har nå-
gon känsla för maktens här-
Iighet. Det ger mig ingen njut-
ning att utnyttja maktens pri-
vilegier.

Det låter på Dig som om flu,
trots allt, i dag, vid 54 års ål-
der, nått någon slags balans i
Ditt liv?

- Kanske. När jag gör ett fa-
cit av mitt liv ser jag min svå-
righet att ge mig hän, visa
ömhet och öppenhet. Under
finns skräcken att bli övergi-
ven - en känsla som jag är
förtrogen med sedan barn-
domen. Som saboterat min
förmåga till vänskapsförbin-
delser.

Jag ser hur mitt försvar
vuxit upp. Jag tycker att jag
ser detta på distans nu. Men
det räcker inte för att revolu-
tionera mitt liv. Ibland för-
bannar jag denna förödande
förmåga att verbalisera - allt
stannar i orden.

Mitt arv är också en oför-
måga att lösa emotionella
konflikter. Missförstånd upp-
står. Jag ser också att jag ofta
agerar orent, för att tvinga
min partner att visa ömhet
och kärlek. Jag vet att det är
infantilt. I känsloreaktioner
fungerar jag som när jag var
3 år. Det sätt man blev sedd,
bemött av familjen kunde inte
alstra annat än mindrevär-
deskomplex.

Samtidigt har jag en stark
känsla av att jag har resurser.
Jag tränger undan ångesten
jävligt hårdhänt. Ett mått av
befrielse har inträtt. I dag kla-
rar jag mig. Katastrofångest-
en har tonats ned. Berg- och
daibanan mellan Ceaufori,
exaltation och djupaste de-
pression är inte lika bråddjup.
Men kvar i kroppen är en oro,

ett missnöje. Jag räknar inte
med lugn.

önskar Du något för framti-
den?

- Drömmen om att finna det
rätta, tryggheten, sj älvklarhe-
ten har jag nog avskrivit. Lik-
som det desperata hoppet om
en annan livslösning. Yrket
jag inte valde får jag aldrig.
Det är för sent.

Att göra om min tillvaro
helt efter revolten orkar jag
inte heller. Men jag försöker
att inte trycka undan räds1an
och gömma stelheten och bris-
ten på känslomässig mognad
bakom det skrank som skyd-
dar mig. Jag kunde göra det
lättare för mig. Men jag försö-
ker hela tiden ha detta ideal
Ievande för mig, när jag job-
bar, i livet med barnen och
min hustru. Jag f örsöker
testa mina handlingar mot ett
rättesnöre. HåIla ögonen öpp-
hå, inte i rädsla skärma av
mina känslor bakom fördom-
ar. Men så mycket i vårt sam-
hälle förstärker det här
skranket.

Min son gjorde för en tid se-
dan en fri handling. Något
nytt, oväntat, generöst, idea-
listiskt som definitivt bröt
mot familjemönstret. Någon-
stans blev jag mycket stolt
över det - märkligt nog blev
jag den här gången inte i förs-
ta hand avundsjuk.

Vad är mognad för Dig?

- Det är väl det som skiljer
vuxna från barn. Barnet är
egocentriskt. Den mogna
människan inser och accep-
terar att man bara är en i ett
större sammanhang. Den in-
sikten bjuder respekt för an-
dras känslor, behov och
önskningar. Mognad är väI
också att klara sitt samliv
med andra med hjälp av vilja
och fantasi. Förmåga att sätta
sig in i andras människors
känslovärld och situation. För-
måga att ompröva, ifrågasät-
ta, omvärdera och gå emot sig
själv - utan självutplåning. n



"Säg pappa r och hela
planeringsstrukturen
bryter samman"
"Enligt en historisk hederskodex
är mannen ansvarig för familjen.
Denna patriarkaliska princip före-
ligger idag i försörjarens heder.
Många män bejakar en pressan-
de norm om att mannen har att
klara av försörjningen av hustru
och barn samt att svara för famil-
jens framtid och trygghet...
Hand i hand med försörjarrollen
går ofta en förvissning om att
man därmed gjort sitt."

"Arbetslivet tar ut så mycket av
många män och förnekar så myc-
ket hos dem att de praktiskt taget
inte har något kvar att ge vid
hemkomsten. Om dessa män ska
kunna utvidga sitt register över
fler livsområden så kan nya krav
inte läggas ovanpå de gamla -utan arbetets villkor måste orga-
niseras så att det blir lite mer
kvar av människan när försörja-
ren gjort sitt."

"I våra familjer har vi stött på föl-
jande hinder för män att ägna sig

mera åt sina barn och för att ta
över mera av hemarbetet:

o ensidig självuppfattning som
försörjare
o oförmåga till känsloarbete med
barn
o modern tar monopol på barnen

o hustruns perfektionism och in-
blandning i hushållsarbetet

o fritidsintresse på egen hand

O arbete på annan ort, övertid,
omfattande extraknäck, husbyg-
ge

o fysiskt och psykiskt ansträng-
ande arbete, männen förbrukade
vid arbetstidens slut

o arbetstidernas längd och för-
läggning

o attityder i arbetslivet som di-
rekt motverkar en omprövning av
mansrollen.tt

Citaten ur "Roller i omvandling"
av Rita Liljeström m fl.

Foto nedan:
Gunnar Smoliansky



Leif NUl,ön:

fuiteckningar
om spelets regler
Någonting som faktiskt tycks förena mig med nästan al-
la andra män - oberoendet av klasstillhörighet, ålder,
yrke och läggning - är idrottsintresset. Och samtidigt
som det förenar mig med männen så skilier det mig också
från kvinnorna. Nog för att det idag finns gott om kvin-
nor som motionsidrottar eller tävlar. Men ännu har iag
inte mött eller hört talas om någon som haft det slags för-
hållande till idrotten som form och innehåll, underhåll-
ning och rit som är typiskt för männen. Hur många kvin-
nor börjar dagen med att läsa sportsidorna? Hur många
ägnar lördagseftermiddagarna åt att sitta framför TV:n
och följa medelmåttiga engelska fotbollsmatcher? För
hur många har idrotten fyllt en viktig funktion i siälva
socialisationsprocessen ?

Idrott och politik hör otvivel-
aktigt ihop - det menar åt-
minstone alla dom som har
hävdat att vi inte ska spela
tennis mot Rhodesia och Chi-
le, eller delta i Argentinas
kommande VM i fotboll. Från
idrottshåIl brukar man där-
emot säja att idrott inte alls
har med politik att göra. Fast
det är ju det här med kine-
serna. Det finns dom som vill
att vi ska avbryta idrottsutby-
tet med Kina. Inte så att man
vill framföra några speciella
synpunkter på den kinesiska
politiken. Men det tycks fin-
nas ovedersägliga belägg för
att kinesiska bordtennisspe-
lare inte alltid gör sitt allra
bästa - av vänskap, politisk
taktik eller för underhållning-
ens skull händer det att dom
Iåter underlägsna motstånda-
re vinna.

Detta är ett grovt brott mot
den västerländska idrottens
grundläggande principer
ett manipulerande med san-

26

ningen fullt jämförbart med
när man i Kina retuscherar
bort obekväma figurer från
historiska fotografier. Om
man inte kan lita på att spe-
larna gör precis allt vad dom
kan för att besegra motstån-
daren, ja då gäller inte längre
lagen om den järnhårda kon-
kurrensen, utslagningen blir
inte utslagsgivande. Detta är
politisering av idrotten, en
tillämpning av en okänd vär-
deskala och ett främmande
moralbegrepp. Svenska bord-
tennisspelare är oerhört in-
dignerade: att förlora är ett
värre brott mot spelets regler
än att fuska för att vinna.

Själv tillhör jag dom som
varje morgon vaknar motvil-
ligt och långsamt. Som måste
mutas, luras, slussas tillbaka
till en verklighet av mänskli-
ga relationer, sociala sam-
manhang, politik. Då är mor-
gontidningens sportsidor en
viktig sluss.

Där gäller samma slags
spelregler och känslomässiga
mönster som i privatlivet eller
politiken, där finns kärlek
och hat, segrare och förlorare,
prestationer, resultat. Samti-
digt handlar det om ingenting
alls, som en färdig men tom
struktur, eller en ouvertyr
som sammanfattar den emo-
tionella tematiken innan
handlingen tar sin början. Så
fungerar idrotten varje mor-
gon som ett slags återuppre-
pad manlig initationsrit, där
den som accepterat idrotten
på sportjournalistikens vill-
kor också förberett en anpass-
ning till ett arbetsliv präglat
av konkurrens, alienation,
uppskruvade prestationskrav.

För ingen kan väl påstå nå-
gonting annat än att själva
konkurrensen står i centrum
för elitidrotten, för dess funk-
tion som publikunderhållning
och massteater. Tävlingsmo-
mentet skulle kunna vara en
form, ett sätt att förtYdliga
vissa handlingar eller kun-
skaper. Men det har blivit
idrottens egentliga innehå'l'\,
medan handlingarnas särart
och inbördes olikheter för-
vandlas till form. Löpning el-
ler tennis, segling eller ishoc-
key, för massmedia är det nu-
mera egentligen likgiltigt och
utbytbart - vad det gäller är
bara olika former som kan in-
nehålla en potentiell segrare.

Men man kan också undra
om inte idrotten föreställer
någonting utöver konkurren-
sen. Och ibland får jag för mig
att det gäller ritualiserade
framställningar av historiska
produktivkrafter, halvt my-
tiska minnesbilder.

Försök för ett ögonblick
se hur allt detta lyftande, bä-
rande, kastande, hoppande,
springande handlar om män-
niskans förmåga att utveckla
energi, för att bearbeta och
tillägna sig naturen.

Hur satellitsändningarna
från OS i Montreal i själva
verket förmedlade fragment
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av ett mycket äldre samhäl-
les produktiva resurser: vil-
lebråd stupar för spjut och
pilar, hästar tämjs, båtar ros
ut över fiskrika vatten, man
Iyfter stenar och trädstam-
mar. Eller handlar det möjli-
gen bara om reminiscenser av
militär teknologi: vapenöv-
ningar och demonstrationer
av vapenmakt? Spjutkast-
ning, bågskytte, ridning, värj-
fäktning. Långt in på 1900-ta-
Iet är det från officerskretsar-
na som viktiga idrottsliga ini-
tiativ utgår.

linnu idag spelar ett feo-
dalt-militärt inflytande en
roll, visserligen begränsad: en
Iord Killain tillhör den inter-
nationella idrottsvärldens
toppfigurer, intill alldeles
nyligen var det svenska skid-
förbundets ordförande gene-

ral Synnergren. Det finns ock-
så idrotter som avspeglar en
modernare vapenteknik
olika slags gevärs- och pistol-
skytte, i militär 5-kamp tävlar
man i bla handgranatkast-
ning. Men någonstans i trak-
ten av stridsvagnarna gör än-
då den militära utvecklingen
av idrotten halt.

Hur förhåller sig idrotten
tiil industrialismen och till
kapitalistiska produktions-
villkor? Det ligger natur-
ligtvis nära till hands att jäm-
föra den moderna idrottens
extrema specialisering med
den kapitalistiska produktio-
nens alienerande arbetsdel-
ning. Att se idrotten som ett
slags ideologisering av MTM-
systemet. Att jämföra träna-
ren med tidsstudiemannen,
stoppur som stoppur. I bör-

Foto: Mikael Berg/Crupp fem

jan av 1900-talet lade man
fortfarande särskild vikt vid
idrottsgrenar som kombine-
rade olika rörelsemoment och
färdigheter, styrka och smi-
dighet, snabbhet och uthållig-
het. Som om idealet var en
människa som utvecklade alla
sina fysiska resurser, en hel-
het. Men det är typiskt för
den moderna idrotten att det
idag vilar ett närmast komiskt
skimmer över t ex lO-kampen

- som om den var ett slags
arbetsvård för misslyckade
specialister.

Alla som är män har någon
gång i början av sitt liv tävlat
om detta: att kunna pissa
längst. Dom flesta har på ett
eller annat sätt fortsatt med
tävlingen. Alltför ofta har all-
varet djupnat i takt med me-
ningslösheten. tr
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P el,l,e:

"Uddeholm stal ju farsan
och verkstaden stal mig"
Detta är ett två timmar lånetr samtal mellan mig och
Pelle Camitz. Jag är iournalist och han är snickare från
Värmland. Jag är 34 år och han är 28. När vi möts så
händer två saker med mig: dels ser jag genom honom mig
själv som i en spegel, dels ser jag också hur måin ur olika
samhällsskikt ändå har många psykologiska knutar
gemensamma. Det är som om just den underliggande
ångesten, vanmakten och rädslan var gemensam. Men se-
dan är sätten att lösa våra personliga problem beroende
av klasstillhörigheten.

Vi börjar snabbt samtalet -rtidda för tystnaden och. det
oktinda mel.l.an oss. Vi h'oppar
frå.n d,mne tiII timne som om ui
bollade med h.eta potatisar.
Jag ktinner igen mig sitilu i
uad P eLIe beriittar om att flu
från sig sjiilu genom att ar-
beta.

- Under en tid fram till för
ungefär ett år sedan har jag
drivit en egen snickeriverk-
stad. Jag levde bara för arbe-
tet och verkstan och skylde
över allt med mitt arbete.

- Det var ungefär när Äsa
föddes som jag startade snic-
keriet och jag var med väldigt
Iite i skötseln av Asa.

Jag försöker frå'ga om det
fanns nå.got samband mellan
hans dotters födel"se och att
han kastade sig in i arbetet.
MenPeLLe ser oförstå'ende ut.

Sd börjar han bertitta om
den resa til,l, Mallnrca då' han
började inse att det uar f eL att
gå och jobba soin en slau.

- Jag drack en hel del På
semestern, säger Pelle. Jag
har alltid haft krångel med
spriten. Eva har aldrig gillat
att jag dricker och jag har all-
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tid gått och smugit med det.
Jag har skuldkänsIor när jag
dricker.

Jag försöker frå"ga uidare
ont hans al.koholproblem n'Len
miirker att det plötsligt ts.r
stopp. Kanske h.ar iag
omiirkligt. signal"erat tiLL h.o-
nom om min egen rtidslu för
sprit. Jag dricker inte, för ia,g
iir riidd för att tappa kontrol,-
Lerna men om nd,tterna har jag
i drömmen jagats au al,koho-
Iiserade mtin.

- Vad är egentligen syftet
med intervjun, frågar Pelle,
med en skärpa som gör mig
osäker.

- Att du ska berätta om dig
själv, bollar jag tillbaka. Nej,
att vi ska göra ett nummer av
Vi mänskor om mansrollen,
ändrar jag mig och fortsätter
att berätta om syftet med
mansnumret.

- Ska jag berätta om mitt
Iiv, frågar Pelle, det är jag bra
på.

Och. så iir jag ute ur Leken
och interujun har bliuit en
monol.og med r,nskiutna frå''
gor. [Jnder det att hun beriit-
tar, sitter jug och undrar hur

Intervju:
Erik Centerwall

Teckning:
Christer Malmstedt

jag ska brgta, h.ur iag ska
å,terupprd,tta kontakten mel-
Lan oss. Kanske iir det bäst att
ta det Lugnt. Vi d,r fortfaran-
de riidda för uarandra.

- Jag är född i Munkfors,
säger Pelle, och flyttade när
jag var två år till Uddeholm
där jag gick ur 9:an. Jag upple-
ver väI att jag velat omkring
en del. Jag var dålig i skolan;
den busigaste killen, som ing-
en fick leka med. Trots att jag
var ledare i ett gäng så hade
jag väl ingen riktig kontakt
med de andra. Jag kände mig
utanför, kände mig aldrig rik-
tigt accepterad. Jag klarade
inte riktigt av konkurrensen i
skolan.

- Jag har alltid helst varit
med min äldre brors komPi-
sar, strävat efter att vara med
i brorsans gäng. För att klara
av det måste jag vara dubbelt
så tuff, spela säker. Men det
var ju bara en attitYd.

J ag frågar P eLLe uad som
fanns under den tuffa Ytan.
Och. iin en g&ng framtriider
den spl,ittring, som jag sett
h.os så må.nga andra killar:

- Jag kommer att tänka På
en händelse, när de äldre kil-
larna byggde en koja i skogen
och jag inte fick vara med.
Stick hem, sa dom. Ska han va
med. Då var jag tvungen att
visa mig modig. Hela tiden
utgav jag mig för att vara nå-
got annat. Jag var innerst in-
ne osäker på mig själv.



- Jag är också idag osäker
på mig själv, vem jag är och
vad jag känner. Ar jag den
där hyggliga pricken eller gör
jag allting med beräkning för
att få vara med i gänget, det
grubblar jag på nästan dagli-
gen.

- Jag är också väldigt rädd
för att vara ensam, att vara
utanför. Det är ju något jag
kände under hela barndomen,
något som jag inte ville kän-
nas vid. När jag träffade min
fru, Eva, så var det också det-
ta som förde oss samman: att
vi var rädda för att vara en-
samma. Jag var rädd för att
vara ensam och tvingade mig
på Eva.

P eLLe berd.ttar också. om sin
utbildning. Han korn frå.n en
fantilj dcir pappan auancerat
tiI lögstatusjobb. Brodern
Itar ert lög utbildning. Pell.e
lmr uarit splittrad i sina 0.m-
biti<ttr,er. Dels uille han skaffa
sig utbildning, tnen då" sptid-
de.s bara h.ans då.Liga sjcilu-
knrrsla på.Del.s uar han prak-
tiskt irftressered.

P å sanLlna scitt bleu han
splittrad ntell.an sina kompi-
.scrr so?lr gick i yrkesutbil.d-
rtirtgett, arbeturungar, och de
.s0?lr skolade sig teoretiskt,
tj ii t t st ern annaung ar. H an uiss -
te itfte riktigt uar han hörde
lrcnnrrcL. Och. sjcilu förklarar
lmtt rrtycket au sin osiikerhet
just i dessc, dubbla lojaliteter.
I Lurrtpen uttogs han tiIL be-

fcilsutbildning rnen dcir kiinde
lrutt sig underlcigsen. De fl"esta
It,sde studenten och uar aIL-
niittbildade och han Lgckades
/closso ned sig tiLL malaj.I\ttir
Itan uar bitrcidande a.rbetsle-
rlare på. ett bUgge så Led Ltan
lrcIa tiden au att de andra uar
nLer allmcinbildade cin h.an
sjcitu uar. Han hqde inte deras
hftressen och, kcinde sig utan-
för.Och. de utn,yttjade situatio-
tLen: uad gör du på. kucil,Ien
riir du inte sportar,frå.gade de
lrcrtont som inte uar idrottsin-
tressercld. Men du uet ucil uad
uad statsministern heter? frå-
gade de. Det uisste han inte.

- När jag träffade Eva, så
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var det just utifrån en sådan
där känsla av att vara ensam
och utanför. Vi var väldigt
rädda och hämmade. Sex är
fint och helst ska man vara
gift - det hade jag fått lära
mig hemma. Det var morsans
ideal. Bara man lägger sig
bredvid varann, så ska det
bara bli, så trodde vi. Vi var
blyga för att visa oss nakna.

- Det sexuella mellan Eva
och mig är något som först nu
blivit riktigt bra, tycker jag.

Under interujun blir det aLLt
tgdligare hur utbildningen
och jobbet är utgångspunkten
för Pelles beskriuningar. Niir
Ltan så. smö"ningom startar sitt
eget snickeri och boscitter sig
med familjen ute i Högboda
så. kommer också" det nga job-
bet att bestiimma hans upple-
uelser. Hiir kommer san1,n'La
osiikerhet tillbaka, samma
kcinsla au isolering.

- Jag var väldigt osäker
när jag startade snickeriet, jag
kunde inte ta betalt ordent-
ligt. Jag tänkte att det fixar
sig nog. Här uppe där jag var
min egen företagare så var det
också svårt att få nya vänner.
Det kändes kontaktlöst.

J ag uill gtirna ha ett sa.m-
manhang i hans Liu bakå.t och.

frågar honom om h,an någon
gång tidigare haft en biiste
uiin.

- Min bäste vän dog när
jag var 8 år. Jag kommer fort-
farande ihåg hur en flicka
kom och berättade det för
mig. Hon grät men jag kunde
inte gråta. Jag orkade inte
Ieva upp till vad som krävdes
av mig. Jag minns att jag tyck-
te att Anders svikit mig. Det
var en annan kille som var
med när han blev överkörd.
Den killen kunde jag aldrig
acceptera, men det vågade jag
naturligtvis aldrig knysta om.
Jag har svårt för att veta vad
jag känner.

- Efter Anders död var jag
oftast tillsammans med flic-
kor. Jag tycker fortfarande
det är svårt i manliga gemen-
skaper, att det är spänt med
killar.
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- Tycker du att det är
spänt mellan oss, frågar jag,
för att slippa säga det själv.

- Jag vet inte, jag brukar
ju hålla en ganska oberörd
mask, säger Pelle.

- Jag tycker du ser snällut,
säger jag.

Nu böriar ui oiso oss igen.
Nu börjar ui å,ter samtalamed
uarandra i sttillet för med
uå.ra skuggbilder.

- I Högboda blev jag mer
och mer folkskygg, säger Pel-
Ie. När vi varit ute och festat
och när jag druckit så hade jag
en stor ångest efteråt. Jag
kunde inte längre komma ihåg
vad jag hade gjort kvällen in-
nan och jag ville inte veta det
heIIer.

- Men hur känns ångesten?
frågar jag. Hur känns det rent
fysiskt?

- Jag blir kallsvettig på
ryggen, jag har en känsla av
att jag gjort bort mig och ef-
tersom jag inte kan minnas
och inte vågar fråga min fru
så går jag och bär på ångesten
och känslan av att jag gjort
bort mig.

- Det är så att det jag sagt
vid det ena el1er andra tillfäl-
let blir så viktigt för mig -och det blir dubbelt så viktigt
just när jag är ensam. Så är
det i många sammanhang: jag
har svårt att lyssna på andra,
att höra vad de säger, jag
pratar och efteråt så går jag
och grunnar på vad jag sagt.
Kallsvetten har jag haft dag-
ligen, men den sista tiden har
den inte kommit riktigt så of-
ta.

- Egentligen startade jag
eget för att jag har svårt för
att vara tillsammans med
andra. Man kan väl säga att
jobbet blev en flykt in i en-
samheten.

P eLLe berdttar om ntir han
gjorde sin första slciss och,fick
sin första besttillning, om hur
han jobbat h.å,rt under uissa
perioder. Han berd,ttar också,
om hur stolt han uarit öuer att
han kunnat driua sitt företag
och. klarat au bå,de snickertet
och faktureringen.

En resa til,L Mal.Lorca bleu
en uiindpunkt, d& böriude
han inse hur han döuade sig
sjiilu med jobbet. Och ui pra-
tar om familjen.

- Jag har väl inte orkat
med det totala ansvaret. När
vi flyttade ti11 Högboda så var
det Eva som möblerade huset.
Hon bestämde var sakerna
skulle stå. Följden har blivit
att jag känner mig som en in-
neboende.

Under hela interujun har
jag uppleut att P eLLe har h.åL-

Iit tillbaka sis sjiilu och för-
ringat sitt arbete och sin egen
betgdelse. Det ör ntistan
en jargong som jag Ltittare ur-
skiljer hos andra iin hos mig
sjdlu. Niir jag bertittar on"L

den betgdel,se som spriten
haft för mig nd,r jag uarit dep-
pad och suttit på, krogarns, och
talat med frtiml,ingar så, kd,n-
ner PeLLe igen sig. Jag stiger
att jag tror att han också har
uelat komma loss och se sd-
dant h.os sig sjdlu som han f ör-
nekat. Jag siiger att jag tror
att det också, finns en positiu
Ltingtan nd,r man dricker, att
man uiLL bli mer tgdlig tiuen
inför andra. Att man uill att
andra ska se en som man tir.

- Vad glad jag blir, säger
Pelle, och han berättar hur
han gjort sig löjlie och gjort
bort sig när han varit full. Hur
han ramlat nerfrån ett tak till
exempel och slagit kullerbYt-
tor nerför en slänt när alla
såg på.

Men till och med i det tror
jag alltså att det finns en stark
Liingtan efter att sgnas, inte
bara att briliera, utan att sY-
nas son1. den man iir.

Äuen Pel,l,es far ttickte öuer
genonL att jobba:

- Min farsa lyssnar aldrig
på andra, han är alltid uppta-
gen av jobb, han har täckt
över genom att jobba. Ibland
kunde han sitta och lyssna på
en och så mot slutet, så säger
han något som visar att han
inte hört ett ljud av vad man
sagt, han säger något som vi-
sar att han inte fattat något.



- När jag var ledsen och
grina så gick jag bakom hu-
set. Jag gick inte till någon där
hemma, inte till morsan hel-
ler, man skulle ju vara tuff in-
för kompisarna och sig själv.

- Mina föräldrar skulle
egentligen inte ha varit till-
sammans. När de grälade så
valde jag morsans sida. En
gång så skulle hon lämna
farsan och ta mig med. Jag
spelade ledsen, egentligen
tyckte jag det var kul att åka
bort.

- Min bror har varit och är
en idol för mig. Vi har slagits
mycket men det hindrar inte
att jag ser upp till honom. En
gång när jag var liten hjälpte
han mig hem efter att jag
kommit upp ur en brunn som
jag ramlat i. Han brydde sig
alltså om mig. Mina föräldrar
använde Göran som ett före-
döme: Titta på Gciran, sa de.

- Farsan accepterade mig
när jag startade verkstan. Han
tyckte att jag var duktig. Ud-
deholm stal ju farsan och
verkstan stal mig. Morsan
reagerade negativt, hon ville
aldrig gå in och titta i verk-
stan, tyckte det var otäckt
med maskinerna. sa hon.

Själv hade hon drömt om att
bli konstnär.

- Jag har jämt flytt undan,
säger Pelle, vid något tillfälle.

Så frågar jag PeLLe uad han
iir mest stolt öuer, det han iir
gl.adast för. Jag frå,gar för att
jag uiU brgta just negatiuis-
Tnen i samtalet.

- Det var svårt, säger Pel-
le, och kliar sig i skallen.

Efter ett tag börjar han tala
om samliuet med Eua, att
han tgcker det tir fint niir Eua
iir aktiu.

- Det är det bästa: när man
legat i lag och det varit bra.

Fast jag nöjer mig inte med
det suaret och PeLLe funderar
uidare. J ag funderar också,.
Och. så. kommer jag att ttinka
på, hans första slcisser.

- Jo, dom var jag väldigt
nöjd med, säger Pelle. När jag
har lagt Äsa på kvällen och
går omkring i huset och fun-
derar på vad jag ska göra då
kanske jag tar några tag på
gitarren, som jag inte kan spe-
la på - jag har gjort en melo-
di själv och det är jag stolt
över. Då kan det också någon
enstaka gång hända att jag
målar en liten tavla och det
tycker jag också om, när det
blir lvckat.

- Och så tänker jag på
kvällen: Varför gör jag inte
ett bord? Det är på något sätt
som om mitt dåliga självför-
troende är intellektuellt, det
är brorsans och farsans om-
råde. Egentligen har jag en
helvetes tro på mig själv, men
det är ju inte värt något det
man gör med händerna.

- Nu jobbar jag på som an-
ställd på ett snickeri där det
blir rätt mycket upprepningar
i jobbet. Jag får kontakt med
andra men samtidigt har job-
bet förlorat sin betydelse för
mig.

- Jag har en kompis här
uppe i Högboda och vi två
funderar på att konstruera
något tillsammans. Min verk-
stad står ju där, så jag kan ju
använda den när som helst.

- Inför andra försöker jag
dölja hur mycket jag dricker
men det behöver jag inte inför
honom: jag andas inte med
mungipan när vi träffas.
Egentligen skulle jag vilja bli
möbelformgivare. Tänk att
bara behöva tillverka den för-
sta prototypen av en möbel.

- Vi har gjort en möbel han
och jag. Nu ska vi se om vi
trivs med att jobba ihop. rt

Som rörmokarn säger:
Peta aldrig på rostfläckarna
En vet aldrig vad som händer
IÄt det vara
Rost i ledningarnas knän
Förtorkade packningar
Rör inte
i Cammelheten
Peta inte på det som trycker
Byt ut allting eller vänta
Och åindå:
Yxhugget som skulle få

allt att spruta
Fllla källare och rum
Vilket byggande efteråt

Ur Svartsjukans sånger
av (liiran lhnström

31



Broderskapets
två
ansikten
" Jag tycker t ex att i den ti-
digare nämnda trofasthe-
ten mdn emellan när det
gäller vänskap och vanor
finns mycket gott att håim-
ta. Sammanhållning är ju
- eller kan vara - något
fint, och solidariteten män
emellan måste trots det
sätt på vilket den normalt
kommer till uttryck kunna
anvdndas till något enastå-
ende, till något nytt och
bra ... brodersolidariteten
åir ju något kvinnan tidiga-
re har varit avundsjuk på
och som hon nu upprättat
en systerlig parallell till,
om än i något annorlunda
form. flet man hoppas är ju
att brodersolidariteten på
ena eller andra sättet ska
dndra karaktär"
Eske Holm:
Den maskulina mystiken

i{7,t:{ll.1rtL1ii:i1t1

Foto: Gunnar Smoliansky (ovan ) och Curt Carlsson (nedan ).
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IIar herr-
tidningarna
tappat staken?
Man har sina förutfattade me-
ningar.

Min om herrtidningar var
att de innehöll porr, gärna i
läcker förpackning, halvt glo-
rifierat våld och kriminalitet
samt antagligen en hel del orn
bilar, mc och sport. Allt av-
passat för högtrycksförsälj-
ning tili ensamma herrar.

Det är alltid intressant att
möta verkligheten. En månad,
12 nummer och 910 sidor sena-
re av FIB-Aktuellt, L,,ektyr
och SE känner jag mig ganska
matt. Det är ett mastigt ut-
bud av just detta. Min teori
bekräftades, men ändå inte.

Vad som förvånade mig var
att det var så trdkigt att läsa
de här tidningarna. Delvis
kunde det förklaras att jag
var tvungen att göra det på
begränsad tid. Svensson, eller
Ragge och Sickan, får dosen
portionsvis, per vecka.

En sak som inträffade under
den månad (september) som
jag läste herrtidningar, var att
Elvis Presley dog. Det föran-
ledde FlB-Aktuellt att ägna
idolen 14 sidor, medan Lektyr
gav honom 5.

FIB-Aktuellt
FIB-Aktuellt startade en
krigsserie om bl a finska vin-
terkriget och Hitlertiden. En
manlig utvikningsbrudgum
finns med från nr 37.

"Kärlekens sidor" är en in-
novation från nr 37: en stor
sektion "sexskola", där man
talar mycket om "tjejens"
önskemål, porrbilaga i färg,
Anna Wahlgrens krönika
samt bidrag som t ex en novell
av Göran Tunström.

Sidstatistiken visar att por-
ren leder överlägset med 36 si-

dor. Lägger man till "Kärle-
kens sidor" och läsarnas egna
bilder blir det 63. Den senare
serien är oändligt gripande.
Aldrig anade man att det
fanns så många frusna, blyga
och motvilligt avklädda flic-
kor i Sverige där de står fram-
för fästmannens eller pojk-
vännens lystna kamera.

Nästa stora block är skräck,
våId och kriminalitet. Inklusi-
ve tjuvjakt täcker dessa äm-
nesområden 33 sidor. Krig får
17. Så i fallande skala, bilar 12,
sport 9, inrikes- och utrikes-
politik 8, socialreportage eller
snarare socialporr 7, rasism 6,
knark 3, uddasidor med sen-
sation 5. Sprit och öl får 5.
MiIjö 4. En del av materialet
är uppenbart köpt utomlands.

Något som verkar speciellt
för FlB-Aktuellt är att redak-
tionen tycks tvivla på läsar-
nas - eller tittarnas - läs-
förmåga. I allmänhet omfat-
tar artiklarna eller snarare
texterna tre sidor, knappt.
Rent allmänt får man en
känsla av att FIB-Aktuellt

vänder sig til1 en ganska ode-
ciderad grupp av människor i
20-25- ärsåIdern. Nyligen gick
tidningen ut med en stor af-
fischkampanj där man för-
säkrade att "218 000 tjejer lä-
ser varje nummer". Två killar
omgav en flicka - proportio-
nernaltill 2alltså.

SE
SE:s återkommande inslag i
form av läsarkontakt. "Se i
vildmarken", humor, serier
m m upptar 64 sidor i de fyra
numren.

Det betyder faktiskt att de
är fler än porren. Den fär 44
sidor, några i form av "sensa-
tionella avslöjanden", typ:
"Jag jobbade som prostitue-
rad åt svenska företag" - och
sporten,3l sidor. En stor, vik-
tig grupp är "politiskt våld,
attentat, krig och kriminali-
tet" som ägnas 43 sidor. Sen
finns ganska raka reportage
om den svenska verkligheten,
t ex Malmberget, Broströms,
jobbare - sammanlagt 20 si-
dor. Ett kändisreportage av
något slag återkommer i varje
nummer. En udda grej: ung-
domssexualitet, 3 sidor. Miljö

- ämne som kommer - får 5.
SE ger en egendomligt vag

bild av sig själv och läsarna.
Vänder man sig osäkert till
Svensson, medelålders stad-
gad voyeur? Har man gett upp
hoppet om de unga och räknar

FIB-Aktuellt toppar herrtid- ningsligan med 260 000 ex. Chefre-
daktör är Lennart Johansson, re-
daktionen omfattar ett tiotal män,
i sekretariatet sitter två flickor.
Att prenumerera kostar 229:- per
år, lösnummerpriset varierar
mellan 4:754225 för nummer
mellan 72 och 96 sidor. På de fyra
omslagen i september är tre flic-
kor "påklädda", en - från Ha-
waii - naken.

Färgen ägnas porrbilderna, an-
nonserna och några udda inslag,
ofta tydligen köpta från utlandet.

Vissa återkommande inslag är
porrsektionen (ibland med af-
fisch), läsarnas egna bilder, lä-
sarnas sexbrev, några uddasidor
med naturens under, Biffen och
Bananen, humor, läkarspalt samt
krönikösen Anna Wahlberg.

q.)
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med trofastheten hos de me-
delålders som en gång upp-
täckte "den första svenska
bildtidningen"? Som i dag i
högre grad än någon av de
andra herrtidningarna satsar
på längre artiklar, mer text,
alltså, än bilder. Sneglar SE
med ett öga mot Saxons Vec-
kotidning, som vänder sig till
hela familjen?

Lektyr
Lektrir, tänkte jag, måste väl
visa hårdare tag om herrtid-
ningarna skall leva uPP till
sitt rykte. För all del:

50 sidor porr, inklusive
svenska folkets sexvanor, en

förbryllande stereotyp läs-
upplevelse där det vimlar av
stenhårda kukar, våta fittor
och mulliga ändor. Mest bild-
porr, med utmärkt färgtryck,
mindre i text. Våtd i olika va-
rianter - inom sport, politik,
mord etc - följer tätt med 48

sidor, aktuella reportage med
17 och "socialreportage" med
tika mycket. Men frågan är
om inte dessa reportage om
raggare, en fånge etc kommer
socialporren nära. Sport får
15, mer speciella artiklar som
"haj på spinnspö", älgjakt och
om en dyr yacht, får 11. Lek-
tyrs killar låter gärna tidning-
en betala mer udda reportage,

"plojer", som de själva deltar
i: 13 sidor.

Ja, Lektyr är kanske litet
fränare än de båda andra.
Men långt under mina för-
väntningar. Vågar man skis-
sera en tänkt läsare är han
nog yngre än SE:s och FIB:s.
Möjligen "motorburen ung-
dom". Lämnar Lektyr fältet
öppet för råare våIds- och
porrmagasin? Vill man bli
såId i Konsum och tonar där-
för ner porren? Inga sådana
överväganden, säger en av re-
daktörerna. Vi orkade bara
inte fortsätta.

Kanske skall också annon-
serna nämnas. Färgen ligger
ofta på dem men det är inte
särskilt upphetsande saker
som annonseras. Vin- och
spritreklam har ju fallit bort.
Kvar finns annonser för ö1, bi-
lar, ci.garretter, grammofon-
skivor, rakblad, kombiradio,
medel mot finnar, skivspelare,
CocaCola ...

Den oklara bilden
Bilden vill inte klarna för
mig. Visst finns porr och våld
i rikt mått, låt vara att Porren
inte är så frän som jag trott,
och våldet kanske litet råare.
Men den mest påtagliga käns-
lan efter 910 sidors läsning och
tittning är en känsla av fake,
av kamouflage. Man kan, som
FIB, passa på att ge geografis-
ka och politiska uppgifter om
Hawaii när man visar en na-
ken brud därifrån (ju längre
bort geografiskt, ju naknare
brudar, verkar det ibland).
Man kan illustrera sovställ-
ningar med psykologisk ut-
tolkning med en naken tjej,
som SE. Men man kan också
slå slint fullständigt (tror jag)
när man för in en naken kil-
le, som FIB. Nämligen om
man tror att detta hetsar uPP
tjejer.

En lyckligare satsning, ur
FIB:s synpunkt, är nog sex-
skolan. Både därför att man
vänder sig till män och kvin-
nor, och för att man härmar
den sakligt undervisande ton
som RFSU begagnar.

Lektyr är större i formatet än de
båda andra och lägger sig nära

framför allt tyska bildtidningar.
Det markerar också den ojämna
stjärna som blixtrar till t h om tid-
ningsnamnet. Upplagan är 235 000

- den har minskat med 50 000 i år.
Precis som FlB-Aktuellt anser
Lektyr att en tredjedel av dess
läsare är läsarinnor. Prenumera-
tion kostar 2222- och varje lös-
nummer om 72 sidor kostar 4:75.

Chefredaktören heter Bei
Plahn. Fjorton män och tre kvin-
nor sitter i redaktion och layout,
i sekretariatet svarar de två obli-
gatoriska kvinnorna. Omslags-
flickorna är påklädda. Artiklarna
är korta, 3, högst 4 sidor.

Äterkommande inslag är den
resonerande krönikören Carlös-
ten Nordmark, svenska folkets
sexvanor som får 3 sidor i varje
nummer, veckans rysare' Fick-
lektyr, serier.
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SE utges liksom FlB-Aktuellt av
Ähl6n och Äkerlund. UPPlagan är
119 800, chefredaktören heter Jan
O Törnqvist, i redaktionen sitter
femton män och tre kvinnor, i
sekretariatet två kvinnor. 239:-
för en helårsprenumeration, lös-
nummer kostar 5:-, för 70' någon
gång 80 sidor. Omslagsflickorna
är påklädda, utom på nummer 36

där denna kyska flicka illu-
strerar t'sovställningart'.

De fasta inslagen i form av lä-
sarkontakt, den glade krönikören
Gits, humor, korsord, t'Se i vild-
marken" etc tar så mycket som
20-25 Vo i varie nummer.
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Kvinnoföraktet då? Som väl
borde vara grundfrågan i just
denna artikel? Givetvis finns
det - men litet kamouflerat
och därför mer ogripbart.
Man låtsas att en sak handlar
om en sak, medan den i själva
verket handlar om en annan.
Men detta är minst lika påfal-
lande i vålds- och socialre-
portagen. Typ: visa bilolyckor
och låtsas att det handlar om
trafikupplysning.

Men viktigare än vad som
står, är det som inte står. Tag
t ex de utrikespolitiska repor-
tagen, som förekommer i alla
tre tidningarna. De kan be-
handla någon latinameri-
kansk gerilla eller våld i Syd-
afrika. De innehåller många
fakta. Men dessa får ingen

bakgrund, de sätts inte in i ett
politiskt sammanhang, ingen
analys görs. Man kan inte dra
några slutsatser av dem. Man
får den uppfattningen att det-
ta våld, detta dödande är nå-
got som bara inträffar. Hän-
delserna blir titlfälligheter,
skeendena lika oundvikliga
som obegripliga. Med skräck
anar man hur dessa tidningar
kommer att frossa i terror-
händelserna i Tyskland...
Vår uppfattning av världen
som fragmentarisk och oöver-
skådtig stärks.

Det är svårt att göra en slut-
summering. Materialet är
svårbedömbart. Man tycker
sig stå på osäker grund. Ar det
fråga om en kursändring, mot
mindre glorifierad kriminali-
tet. mildare vanor, ömmare

sex? För att nå nya läsargrup-
p€r, både män och kvinnor,
killar och tjejer i den sexuel-
ia frihetens land? Ibland tyc-
ker jag mig t o m ana moralis-
ka brösttoner i brottsrepor-
tagen. Det är inte lika roligt
längre när direktören sticker
till Schweiz med kassan. Vis-
serligen får man generöst 1ä-
ra sig hans knep, men det ver-
kar som om t ex SE står mer
på den snopne jobbarens sida,
bredvid den nedlagda fabri-
ken. Så speglar herrtidningar-
na också dagens svenska
verklighet.

Jag vågar mig inte på någon
tolkning. Jag undrar om re-
daktörerna sjäiva är särskiit
säkra på vad de gör i dag, i
?0-talets skakiga Sverige.

Katia Wald6n

Jag hade under min sexuella
utveckling dittills betraktat
kvinnor företrädesvis som
sexobjekt, alltså potentiella
knull. Kvinnor som inte loc-
kade mig sexuellt kunde iag
inte ta annat än ytlig kontakt
med. Så hade det varit ända
sen början av min sexuella ut-
vecklingshistoria. Utseendet
och det sätt på vilket kvinnor
framträdde med sina kroppar
spelade en enorm roll för mig.
Det hängde helt säkert ihop
med att de kvinnor som mot-
svarade de rådande idealen
också var de mest eftertrak-
tade på den sexuella markna-
den.

Jag hängde hela tiden med
längst framme, värderade var-
je situation utifrån dess sexu-
ella möjligheter. Kvinnorna
hade olika metoder. fle kunde,
allt efter sina personliga före-
träden, framhäva olika delar i
sitt utseende: ben, bröst, ögo-
nen osv. Sminkning och kläd-
sel ingick som en viktig del i
min våirdering. Jag föredrog
kvinnor som var medvetna om
sin status som sexföremåI, som
inte dolde vad de hade att bju-
da på och som var på säkra
sidan ur sexuell synpunkt.

Claus Clausen i "Mannen i
manssamhället".
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ol,a:

"Det dr lättare att snacka med.
tjejer som jag inte tänder på"

Ola är 24 är. Konststuderande och musiker. Han är upp-
vuxen i en småstad, men bor numera i Stockholm. När
han inte är på Konstfackskolan spelar han elektrisk gi-
tarr i två olika musikgrupper inom den s k progressiva
musikrörelsen. IIan lever ur hand i mun och verkar inte
bekymra sig över det. Jag har aldrig varit hemma hos
honom, men han säger själv att han medvetet har gått in
för att inte göra sina lägenhet ombonad. Han vill inte
fastna kring prylar.

IIan har inte stadigt såillskap med någon tjej. Varför
är en av de viktigaste frågorna för Ola och vi har kon-
centrerat oss kring den problematiken när vi giorde den
här intervjun.

Ntir ui började arbeta med
kuinnorörelsen för sju år sen
så" uur en a'u de uiktigaste upp-
gifterna för mig som journa-
Iist, tgckte jag, att förmedla
kuinnoerf arenheter med hjtilp
au s k djupinterujuer.

Utgå.ngspunkten uar - det
priuata tir också politik, udra
pri'uata uppleuelser gdr att
stitta in i ett politiskt sa,m-
manhang.

D et cir alltid Lika giuande att
göra så"na interujuer.

att få sina egna uppleuelser
au uerkligheten bekriiftade au
andra kuinnor - "det cir inte
du som tir gal"en, det iir uiirl-
den".

I min egen kamp för frt'gö-
reLse har jag under må,nga å'r
uarit ganska lå,st inför man-
nens probl,ematik. J ag har in-
te uelat undersöka den,i riids-
la för att tappa bort mig siäIu
i mitt sökande efter en na
identitet. D et iir inte nå'got iag
gjort meduetet. Men nu ntir
mannens befrielse böriar kiin'
nas aIIt mer a,ngeliigen, också,

för nfig, mtirker jag att det iir
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sri mina skaddsmekanismer
har fungerat. Som en bekrtif-
telse på. detta faktum bleu den
htir interujun med OLa.

Eftersom jag spelar in minu
interujuer på. band sd upp-
ttickte jag ocksd niir jag Lyss-
nade pd banden hur då,Iigt iag
föLjer upp OLas sutr på, mina
fr å.g o r. J ag f ör sökte h.ela tiden
h.itta någon sorts gemensanl
utgångspunktfor oss båda dd,r
ui skulle hitta trdden.

"Ar det så, htir du 'ftLerlar",
stiger jag upprepade gå,nger.
"Nej inte riktigt", sd,ger Ola.
Det betEder nu inte att jag

menar att mtin och kuinnor
inte kan finna en gemensanl'
uppleuel.se el.l.er kiinsla att
prata am de hiir frå,gorna
kring. N ej det betgder bara att
jag har gjort denhtir tnterujun
utifrå.n sarnma metod som niir
jag interujuar kuinnor - att
finna den genlrcnsamma ut-
gå.ngspunkten. Octt. det i sin
tur betader att jag kanske inte
alls har stiillt dom frå'gor som
en ml,n skul.l.e utlia h.a besua-
rade au OIa.

Intervju:
Gunilla lhorgren

Teckningar:
Stig Danielsson

- När jag gick i skolan har
jag en känsla av att jag var
ganska olik de flesta killar.
Jag hade en kompis som jag
gillade. Andra killar höll på
med motorer, tävlingar och
sånt. Det har aldrig intresse-
rat mig. Min kompis och jag
hade våra egna intellektuella
övningar redan i åttaårs-ål-
dern. Jag minns att vi satt och
läste hela dagarna och samla-
de in fakta kring olika frågor

- mest geografi. Ibland tvin-
gades väl vi också in i slags-
målen på skolgården, men det
var inte så ofta och ganska
godmodiga slagsmåI.

Men det fanns alltid några
killar som man var rädd för.
Dom var ofta starkare, men
framför allt fattigare än vad
jag var. Själv kommer jag
från en familj med ekonomisk
trygghet.

Såg du det redan då eller är
det någon du konstruerat i ef-
terhand?

- Nej det märkte jag redan
då. Det var inte så svårt. När
jag någon gång var hemma
hos dom märkte jag skillnad.
Dom var ofta förvirrade i sko-
lan. Hade svårt att hävda sig
där. Eftersom dom var så tuf-
fa och aggressiva utanför sko-
lan så tog jag och min kompis
igen det i skolan. Där kände vi
att vi var överlägsna - intel-
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lektuellt. Vi spelade med det
också, t ex på roliga timmen i
klassen. Då ställde vi skitsvå-
ra frågor, när vi hade fråge-
sport, som bara vi två kunde
svara på.

Sen fortsatte det där. Jag
flyttade till en annan stad och
träffade en kil1e som var lika-
dan som jag, men överlägsen
mig. Det blev nästan fascis-
tiskt till siut. Vi drev det där
överlägsna spelet - samtidigt
som vi var väIdigt rädda för
dom vi föraktade. Dom stora
tuffa killarna.

Vad menar du med att det
spårade ur och blev halvfas-
cistiskt?

- Vi hade ju inget perspektiv
alls. Vi trodde verkligen att vi
var mycket bättre än alla dom
andra.

När du berättar om det så lå-
ter det för mig som ett "man-
ligt" sätt att överleva. En del
gör det genom att slåss, andra

genom att visa intellektuell
överlägsenhet.

- Jo det är nog sant -vi iso-
lerade oss och utmärkte oss. I
början gjorde det också att vi
fick bra betyg i skolan. Vi
godkändes av de vuxna och
kunde fylla på vårt självför-
troende på det sättet. Då hade
vi inte börjat ifrågasätta
vuxenvärlden än. Men när vi
var i l3-årsåldern så träffade
vi fyra andra killar som pyss-
lade med samma sak som vi
gjorde. Tillsammans utveck-
lade vi nån sorts intellektuell
elitism.
Hela din berättelse verkar
overklig för mig; att bygga
upp en hel intellektuell värld
vid 10-årsåldern.

- Det måste du vä1 ha hört
talas om förut. Det är inte alls
ovanligt bland killar.

Jag minns att min kompis i
sjuan skrev en uppsats om
"Heloterns" - det är ett folk-
slag. Han upphöjde dom som

ett ideal och i sin uppsats
framhöll han att man skulle
bekämpa konventionalismen.
Vad det egentligen betydde
begrep vi väl inte, men det var
ett häftigt ord för oss. Rent
konkret innebar det att vi
började bryta mot vanor och
normer. Vi gjorde medvetna
trix för att bryta sönder verk-
ligheten. Jag minns att vi
gjorde såna där löjliea gre-
jer. Vi gick bredbenta allihop
över Stora Torget och flaxa-
de med armarna. Vi höIl gatu-
teater. Eller rättare sagt: vi
spelade upp fejkade situatio-
ner framför vuxna männi-
skor. Vi slog varann eller låt-
sades plåga varann.

Vi hade otroligt roligt och
det fanns en väIdig gemen-
skap i gänget; Det Iåter kan-
ske patetiskt, men det var fak-
tiskt den enda gemenskap
man hade. Jag hittade ett pap-
per häromdagen som jag skri-
vit då. Där stod det att grup-
pen betydde allt, men att det

qd
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var nåson som förstod

Vad du talar om är ju rena
rama elitismen.

- Jovisst. Det är det jag me-
nar med halvfascism. Men
samtidigt så var ju skolan
uppbyggd på det och upp-
muntrade såna drag.

Vad jag har förstått av såna
intellektuella killgrupper så
finns där väldigt hårda spel-
regler för vilka sidor av dig
själv man får visa upp. Fick
man visa känslor och bryta
jargongen?

- Jo de flesta av oss snac-
kade nog om hur vi kände oss.
Men det gällde inte alla killar i
gruppen när jag tänker efter.
Det fanns en i gänget som
ständigt spelade störst, bäst
och vackrast. Jag kände mig
ofta underlägsen honom. Men
som jag minns det nu så viss-
te jag hur dom andra mådde
och hade det.

I(an du ge ett porträtt av dina
föräldrar?

- Usch va svårt.
Min mamma slutade jobba

när hon födde mig. Sen har
hon varit hemma i alla år och
skött huset, min syster och
mig och pappa. Jag tror aldrig
jag har sett henne brusa upp.
Hon försöker alltid hålla hus-
friden intakt. Den där stilen:
"Det ska vi inte tala om nu. Vi
kan väI ha trevligt i stället".
Det är först nu på sista åren
som jag har märkt vilken in-
telligent och klok mamma jag
har. Så nu har jag börjat upp-
skatta henne för det. Men så
fort pappa är i samma rum
blir hon försagd. Hon nästan
stammar när hon ska uttrycka
en egen vilja. Det där märkte
jag när jag bodde hemma ock-
så. Ibland föraktade jag henne
för det, men mest tyckte jag
synd om henne. Det gjorde att
jag tyckte illa om min pappa.
För egentligen har han gjort
mig lika osäker som henne.

Min pappa är en otroligt

38

skötsam byråkrat. Han dric-
ker inte och han tycker inte
om ett ytligt umgängesliv.
Det framhåller han själv jämt
i alla fall. Han snackar gärna
om att han inte är som dom
andra i samma villaområde.
När han var ung så sjöng han

- gluntarna och tyska roman-
ser. Han diggade iazz och
spelade gitarr.

Äi det han som lärt sig spela?

- Nej inte alls. Han har alltid
förlöjtigat allt jag hållit på
med. Enda gången han har
kommenterat min musik, det
var när jag spelade upP ett
band som jag och några kom-
pisar spelat in. Vi spelade väl
inte så rent, utan att det fanns
några falska toner med här
och där. Det har jag fått höra
till leda, många många gång-
er. Det är pappas kommentar
tilt min musik. Det har varit
så med allt jag företagit mig
sen 15-årsåldern. När jag
började läsa tidningar om
konst och musik, så visade
han ett öppet förakt. Jag vet
inte, men det måste ha varit så
att han upplevde det som ett
hot.

Har inte din pappa rubbat ditt
självförtroende?

- Jovisst. Jag har väldigt lätt
att känna mig underlägsen.
Och även om folk säger att jag
gör nåt bra så har jag svårt
att tro på det.

Enda gången jag gråtit un-
der dom sista tio åren är när
pappa har givit sig på mig och
talat om för mig att det jag
håIler på med är dåligt. Jag
minns speciellt en gång. Då
blev han väldigt förskräckt.
Han försökte trösta. Jag tror
inte att han själv ser vad han
håller på med. Han säger jämt
att han vill mitt bästa.

Man identifierar sig lätt med
sin pappa när man är kille.
Har du giort det?

- Jag fattar inte ens vad du
menar när du säger så.

(jag förklarar )

- Jo jag har känt ibland att
jag reagerar lite likadant som
min farsa, så jag har en känsla
av att jag är lite lik honom.
Mitt problem är i så fall att
jag inte vill vara lik honom.
Hans sätt att kuva mamma
t ex. Det är ju otäckt. Eller
brist på spontanitet. Jag har
aldrig sett mamma och pappa
hålla varann i handen eller
pussa och krama varann.
Själv har jag nog fått kramar
och pussar så det räcker
tror jag - både av mamma
och pappa. Tills jag inte ville
ha några. Men när jag började
märka hurdan pappa var så
viile jag inte ha kontakt med
honom längre.
OLa d,r al.l,tså. 24 å,r och. har
ud"rt upp och bildat sig en
uppfattning om tilluaron och.
Liuets ud.rden under det poli-
tiska uppuaknandet bland
Sueriges ungdom under 60-ta-
Let. V ietnamrör el,s en, kå,rhus'
ockupationen, malreuolten i
Frankrike, kuinnorörelsens
framu drt o su. H an u ar radikal
som det lzette. I gtingen tala-
des det om all,a mtinniskors Li'
ka uiirde, om att man skulle
bektimpa öuersitteri och
m al<,tf ullk om,Iig h.et. S amtidig t
som OIa tillsammans med
må.nga andra kil,l,ar hade helt
andra uiirderingar intrd"nade i
sitt kiinsloliu - elitttinkandet,
från kamratgiingen och öuer-
sitteriet, i pappan som före-
bild.

Det d.r mgcket möjligt att
jag nu psgkologiserar i öuer-
kant oc'h. drar för Liittköpta
slutsatser au det OLa hittills
beriittat för mig om sitt Liu.
Må så uara, men det uar så mi-
rLe tankebanor stArde resten
01) interujun nd.r ui började
diskutera OLas f örhå.Llande till
kuinnor.

- När jag var 15 år hade jag
min första förälskelse. Det var
väldigt fint minns jag. Vi låe i
sängen och kramades och
utanför blixtrade och regnade
det. Vi snackade väldigt myc-
ket och jag har en känsla av
att vi var jämställda på nåt



sätt. Jag tror att vi pratade
mycket om vad som hände då

- kriget i Vietnam, kårhusoc-
kupationen och så.

Vi var väl tillsammans någ-
ra veckor. Men jag var så naiv.
Jag visste inte alls vad man
skulle göra med en tjej. Annu
mindre visste jag hur en tjej
funkade och hon visade inte
alls det heller. Nu kan jag
knappast fatta hur jag kunde
vara så okunnig. Samtidigt så
visste jag att hon hade legat
med en annan kille. Det tyck-
te jag hemskt illa om.

Nåja det blev aldrig något
annat än kramar. Det tyckte
jag var enormt skönt. Men så
började hon vara tillsammans
med den där killen i gänget
som alltid skulle vara vack-
rast och bäst. Jag sa till mig
själv att jag hade varit så
lycklig tillsammans med hen-
ne dom där två veckorna så
jag unnade honom att få vara
lika lycklig. Det lät ju tjusigt,
men egentligen kände jag mig
hemskt underlägsen den där
killen hon stack med.

Första gången jag låe med
en tjej var jag 16 år. Hon var
äIdre än jag. Det var sommar
och fest på en strand. Vi blev
kvar efter festen. Då ville hon
gå upp i skogen. Jag minns att
jag ville kramas först, men det
ville inte hon. "Asch" - sa
hon. Det gick väldigt fort för
mig och det var hon missnöjd
med. Jag tyckte bara det var
äckligt, för jag ville egentligen
inte vara tillsammans med
henne. Men jag visste inte hur
jag skulle säga ifrån utan att
såra henne. Jag kände mig så
osäker.

Ja sen var jag väl tillsam-
mans med några tjejer till och
jag började märka ett mönster
som upprepade sig. Erotiken
var skithäftig. Men efteråt
tyckte jag inte att det var nåt
kul längre.

Om man träffar en kompis
är det ju inte alls samma pro-
blem. Man möts och man skils
och det är inget mer med det.
Men om man träffar en tjej.

Då är man först tiiisammans
och man är skittänd. Sen ska
man skiljas. Då känner man
hur hon väntar att man ska be
att få träffa henne igen. Hela
situationen är så onaturlig på
nåt vis. För om man ber om
att få träffa henne igen, då är
det samma sak som att man
ska vara tillsammans. Och
det kan man ju inte vara säker
på att man vill.

Man är ju väldigt noga när
man väljer killkompisar. Man
borde ju vara lika noggrann
när man väljer tjej. Men när
man lever ensam som jag gör,
ibland när man går på fest blir
man full och kåt och då tänker
man inte så noga på vad man
väljer. Sen känns det konstigt
på morgonen.

Jag har bara polat nån läng-

re tid med en tjej - när jag
var 17 år.

Nu måste vi ta reda på varför
du lessnar hela tiden. Tjejer
har kanske många gånger tra-
ditionella krav på ett förhål-
lande som du inte orkar eller
vill leva upp till.

- Jag har ofta varit sån att
jag vill sova ifred och vakna
ifred. Jag känner mig obe-
kväm om jag har någon inpå
mig som stäIler krav som jag
tror.

Det har hänt när jag träffar
en tjej och vi ligger med var-
ann. Sen vill jag bara vända
mig om när det hela är över
och sova ifred. Ofta har det
berott på att jag har varit
rädd eller känt mig hotad.
Rädd för mina egna känslor
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ibland och ibland rädd för
min brist på känslor. Det ger
sån skuld.

Men vad är det du inte står ut
med på morron då?

- Oftast är det deras sätt att
snacka. Jag tycker inte att jag
känner nån gemenskap med
dom.

Men om det är så så måste ju
det bero på att du väljer tje-
jer att ligga med som du inte
känner nån värdegemenskap
med. Du kanske föredrar att
hämta den intellektuella kon-
takten från killar?
En sak har jag märkt. Det är
väIdigt viktigt för mig att en
tjej är vacker för att jag ska
tända på henne.

Men jag känner många tje-
jer som jag delar värderingar
med. Det är ofta mina kiII-
kompisars tjejer. Likaså har
jag mycket lättare att snac-
ka med tjejer som jag vet att
jag inte kommer att tända på
sexuellt. Då blir dom klarare
som människor för mig, tror
jag.

Jag inser ju att jag är fast i
en roll, men jag försöker hela
tiden komma ur den. Men just
nu känner jag det som det inte
vore någon id6 att ens försöka.
Jag drar mig undan innan jag
knappt hunnit träffa en tjej
och tänker att det ändå kom-
mer att bli likadant som förut.
Så får jag en massa ofördel-
aktiga tankar om mig själv
för att jag funkar på det sät-
tet. Ässå inbillar jag mig att
andra fungerar på ett mycket
bättre sätt.

Men om jag ska vara ärlig så
är det också så att jag drar
mig undan när jag träffar en
tjej som är alltför självstän-
dig. Man vill väl ha både och
på nåt sätt. Det är väl nån
sorts själviskhet.

Brukar du snacka med dina
kompisar om såna här grejer?

- Javisst.

Hur snackar ni då?

- Du ser förvånad ut. Är det
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så ovanligt att killar pratar
med varann?

Jag pratar ofta med killar
om såna här saker. På samma
sätt som du och jag pratar nu.
Men när jag tänker efter så
kommer vi egentligen aldrig
fram till nåt. Det kanske
känns som om vi pratar, men
vi går nog inte på djupet. Vi
ältar inte som du och jag gör
nu. Vi frågar inte varann sam-
ma frågor som du ställer till
mig.

Tycker du att jag frågar kon-
stiet?

- Nej. Jag märker hur, mitt i
all förvirring, vissa bitar av
verkligheten kläms ihop tiII
en liten bit så man kan titta på
den. Mitt mönster blir tydliga-
re för mig.

Nu har vi snackat rätt mycket
om din relation till tiejer' men
hur är ditt förhållande till
andra killar?
- Jag märker att jag lätt blir
osäker tillsammans med kil-
lar när dom blir auktoritära.

Det var ett tag jag tyckte det
var rena vansinnet att över-
huvud taget bestämma sig för
vad man tyckte. Om killarna i
min omgivning tyckte jag var
konstig då - precis som min
pappa brukade tycka - blev
jag lätt osäker. Det där hör sä-
kert ihop med pappas förakt
för mig.

Jag tycker om en ordlös
kontakt. Den känner jag när
jag spelar.

Jag känner mig lätt utkon-
kurrerad av killar som pratar
hemskt mycket. Killar som är
smarta gör mig nervös. Mitt
försvar blir då att jag tycker
att dom är lite löjliea. Men jag
plågas av det.

Men sen är det olika. Förra
året jobbade jag som chaufför
på idrottsförvaltningen. Där
var mina jobbarkompisar så-
na där riktiga killar som satt
och läste Fib-Aktuellt och dis-
kuterade veckans tjej. Dom
var snälla mot varann, fast
jargongen var grov. Men då
kände jag inte alls det där
behovet av att konkurrera.

Handlade inte det om en kåins-
la av intellektuell överlägsen-
het?

- Men jag tyckte inte dom
var korkade. Jag bara förstod
att vi hade olika bakgrund.
Men det är sant. Det är bara
med killar i mina egna gäng
och med samma värderingar
som mitt behov av att konkur-
rera kommer. fl

Apropå killar och sex ! En kompis
till Ola läste intervjun och ville
komplettera:
Det ddr med att ud.nda sig om och.
s ou a. E g oistiskt o clt. sj iil.u tillrtick-
ligtT Och att män inte har någon
aning om hur kuinnor fungerar
utan fingrar Lite mekaniskt och.
tar Lite hå"rdh.iint i henne. Kör in
den och få.r utlösning och, somnar
sen glad och nöjd.

Men uet kuinnor så mgcket mer
om miin egentligen? Ar det så. en-
kel,t att kd.nna sig tillfredsställd?
Nej, mest iir det tuii,rtom: Faan
också, alldeles för tidigt, nu kom-
mer jag sd.kert inte att kunna mer.
Då. ktinner man sig pressad och.
uiLL uara ifred. Den fgsiska au-
slappningen gör att det iir lätt att
flu in i sömnen.Men det utktigas-
te iir att kåtheten - til.l en del -kiinns onaturlig och programme-
rad!

Bombardemanget d,nda från
b arndomen au h.emlighetsmakeri
och prestationsnou el,l"er i herrtid-
ningar. Nakna tlejer med snygga
kroppar som ser ut som om de ba-
ra 1)ar tiLL för att tillfredsställa
miin med.

AILI detta bestjtil oss pri uår kå.t-
h.et.

Ntir man inte kan Leua upp tiLL
idealet distanserar man sig frå.n
den hdr pressen genonx att dra sig
undan. D et hör btir ltitt att tolka
som kuinnoförakt. Och sen ens
eget försuar: T jejer d"r ju såna som
iir Lite kiinslosamma och. hönsiga.
Som gråter efteråt och som man
inte kan snacka med.

Det talas så. mycket om att tje-
jer har börjat upptiicka sin sexua-
Litet.D e krd.uer rujutning och.mön-
niskoudrde.Precis sorn omui mtin
skuLle Lta bcittre kontakt med uår
seruulitet! Det har ui inte. Men
uå,r serualitet anses iindå som ett
priuilegium. Om n1,an nu som kil-
Ie klarar det seruella spel"et dåLigt
och ifrågasdtter då blir mun bara
utdömd som "dålig d.l,skare" el.l,er
något sånt.



För vem spelar
musklerna?
Den gången, i en viss ålder, var den makt som
idrottsmannen genom talang och triining nådde över
sin kropp detsamma som manlig erotisk utstrål-
ning...

Då en något äldre flicka en gång gav mig den kom-
plimangen att mig kunde man prata med och ibland
kände hon sig förstådd, fäste jag ingen större vikt
vid det. Och det gjorde jag fullständigt rätt i. För
hon var inte föräIskad i mig, utan i min vän, som hon
just precis inte kunde prata med och som hon heller
inte kände sig förstådd av.

Senare har andra ideal och tecken på kroppslig
och erotisk suveränitet trätt i de förstas stäIte. Men
känslan av att intellektuella prestationer har något
med kompensation att göra har jag aldrig blivit fri
från...

Den ökande undanträngningen av kroppsarbete
i produktionen, det faktum att ett ständigt större
antal människor nu bara känner sin kropp i sexual-
akten eller på kvällskurserna i gymnastik har skapat
nya komplikationer i sexuellt avseende. Den kropps-
liga, den "smutsigat' sidan av sexualiteten upplevs
mer och mer som onaturlig, något som nu besvär-
jes under självständiga former som perversioner,
porr, förstasidesbilder. Den så kallade sexuella
revolutionen som sexindustrin satt i scen är ett ut-
tryck för detta problem, inte ett tecken på att det
övervunnits.

Peter Schneider i "Mannen i manssamhäIlet"

h,&

Foto: Björn Dawidsson (ovan)
Gunnar Smoliansky (nedan)
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Fyra bilder av
StiS Danielsson
Stig Danielsson är konstnär,
41 år gammal. I vintras hade
han en utstäIlning med bilder
av prostituerade. De bilderna
grep tag i mig. Det var första
gången jag såg horan skildrad
inifrån, med ömhet, medkäns-
la, respekt, utan medlidande,
förakt eller sensation. Bilder-
na var resultatet av sju års ar-
bete och sju års vänskap med
de prostituerade. När vi sedan
talade med Stig om att publi-
cera några av bilderna i Vi
mänskor växte ur det samta-
let id6n att istället skildra
kunden, torsken. Men det blev
inte dom bilderna heller. Det
blev bilder om mannens sexu-
elia ensamhet, om den skam
och förnedring som finns i
många mäns sexuella själv-
känsla. Och kanske också om
det hos män som gör det möj-
ligt att köpa sexualitet. Det
här rör bitar som ännu är svå-
ra att sätta ord på. Som kan-
ske ett tag till måste sägas på
annat sätt. T ex i bilder.

I våra samtal har Stig gång
på gång kommit in på att det
förvrängda spelet mellan män
och kvinnor börjar redan i
barndomen. Barnen är speg-
lar av vuxenvärlden och de
vuxna är produkter av sin
barndom. Lyckas vi inte bryta
in i den onda cirkeln kommer
spelet att fortsätta, med män
iämnade åt en sexuell ödslig-
het och kvinnor åt en evig
känslobesvikelse. LW
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När jag ser barn som leker i
grupp i parken, grips jag av
förtvivlan. Hur många av dem
skall lyckas skapa sig en hel-
gjuten känslomässig person-
lighet. Några av flickorna
kommer att bli medvetna om
sitt kvinnoförtryck och få stöd
i en växande kvinnogemen-
skap. Men pojkarna. De läm-
nas till en känslomässig anal-
fabetism vars examen är mi-
litärtjänstgöringen.

I väntan på att debatten
skall komma in på uppfostran
och utformning av en känslo-
mässig miljö kan det vara av
värde att beskriva vilka ut-

tryck som ett isolerat och
hämmat sexualliv tar sig.

Det finns företeelser som vi
måin kåinner till men som mig
veterligt endast antytts av
Crenet.

Det är så lätt att tala om
sexuella minoriteter och på så
sätt avskärma sig från verk-
ligheten. Lägger man ihop mi-
noriteterna så bildar de en
mycket stor grupp. De emane-
rar alla ur känslomässiga för-
tryck. Det är nu dags för man-
nen att träda fram ur alla sina
hemligheter. Att göra sig siälv
tydlig. Där finns så mycken
enslighet att beskriva. För-
trängda kunskaper.
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ETT LIV
I PAPPER
Efter en lång vandring genom
praktverk om slott och park-
anläggningar, och efter att ha
gått baklänges genom mu-
seerna, såg han tillbaka med
en sorts fornegyptisk syn. Han
hade tungt rest sig ur soffan,
tagit några steg bort till byrån
och ur en låda lyft fram ett
helt sjok osorterade foton.
Höll fram bilderna mellan
händerna och sa innan han la-
de dem framför mig: "Det här
är en sorts bröllopstårta."

Alla bilderna var amatörfo-
ton. På vart och ett fanns en
kvinna. Han tog ett ur högen
och höll fram det och sa: "Hon
var kusin till statschefen. Hon
kostade mig femtio tusen. Det
blev för dyrt med henne. Här
ser du mig utanför mitt hem i
Lima. Flickan är sexton år.
Hon hade rymt till mig. Sena-
re kom mamman och hämtade
henne. Dom for jorden runt
tills hon slutade skriva till
mig. Då gifte hon sig på Mal-
ta. Här har du en av mina fa-
voriter. Ett absolut fräscht ut-
tryck för ungdomen av idag.
Hon kommer från en arbetar-
familj i Norrland. Jag tog
henne som fjortonåring med
till C'rekland under ett halvår.
Senare har jag fått ett tack-
brev från föråildrarna för allt
jag lärde henne om livet. Du
kan få läsa det sen. Jag har det
där inne. Fotot är taget av
hennes väninna när dom satt
ensamma i köket på frukost-
rasten. Det är ju helt sublimt.
Se hur hon satt sig naken på
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den kalla rostfria diskbänken
med benen isär och något
uppdragna, vilket rörelse-
mässigt understryker hur
skrattet bubblar ur henne
snett upp mot taket. Det ge-
niala är ju sen plastrosen. Ba-
ra på låtsas skyler hon sig
med den mitt emellan benen.
Detta förlänar själva uppsåtet
att kåta upp mig en sån ren-
het. En raffinerad kvinna
skulle aldrig åstadkomma
detsamma. Enda felet med
dom unga flickorna är att dom
får så små orgasmer."

Han fortsatte att visa fram
den ena kvinnan efter den
andra. Alla på olika sätt köp-

ta. Där fanns också ett foto På
en hund. Som ett socialt exPe-
riment hade han skrivit kon-
trakt med en morfinist. Om
den sextonåriga flickan åter-
föll i sitt missbruk så skulle
han ha rätten att slakta den
valp han gett henne. "Om du
bara kunde ana hur dyrt det
är att ha med en narkoman
att göratt, sa han.

Han berättade om några
kvinnor titl. Sen satte han
händerna under alla bilderna.
Lyfte upp dem. Hölt dem så en
stund. Släppte dem. Dom föll
mot bordet. Han satt böjd och
tyst. Så rätade han på krop-
pen och sa: ttEtt liv i pappertt.
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Varhelst två toaletter är av-
skilda med en mellanvägg, så
kan man finna skulden åäni-
festerad i ett uppborrat titt-
håI. Varken kakel, betong el-
ler rostfritt stål kan hindra
skuldens pupiller från att
tränga igenom väggen.

Den är densamma på ystads
och Lunds centralstationer så
väl som i Madrids, Florens och
Bonns offentliga inrättningar.

Jag går in, sätter mig, stop-
p_ar papper i hålet. på golvet
skvallrar ett antal tussÄr om

,'li$
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klart för honom att jag är av
fel kynne. Onanister-som intevill onanera i ensamhet, intevill visa sitt ansikte, men vill
se att någon annan onanerar
samtidigt - dom väntar tåligt
på varann. Jag har försökt il-
tervjua dem. Men dom smyger
in. I(astar en blick, ser oni äet
är ledigt eller upptaget. Slin_ker hastigt in pa toaletten.
När de kommer ut, sker det
med en sån fart att ingen hin-
ner iaktta deras ansikle, eller
ställa en fråga.

Skulden återskapas här aldrig
större än en förebrående pul
pill.

ffi

att min granne kommer att
peta loss tussen. Men inte så
länge jag är där. Jag har gjort
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Annika Nordin:

Chld, fad€rr alls måiktig?
Pappabilden faller i bitar

eller på plats
gerar den värdsliga rättvisan

- socialdemokratin, stödd av
statens kaka, liten men säker

ett evigt löfte om social
trygghet. Och högst upp i en
allestädes närvarande him-
mel, Gud Fader Allsmäktig,
rättvis och allenarådande.
Den osynliga makten, det
oförklarligas namn. Gud fy1-
ler de största hålrummen i Ii-
vet.

Världen var oförklarlig. Jag
visste inte om det var mina
andetag elier mitt jag som ut-
Iöste stormarna. För säker-
hets skull tog jag på mig hela
skulden för allt. Nu vet jag att
barn gör så, om inte annat än
så för att ge sig en plats och
mening i tillvaron, när den är
tom eller obegriplig.

Så småningom smulas den
allra högst stående glansfyll-
da illusionen sönder. Gud som
aldrig svarar, som aldrig för-
står. Tron på den rättvise all-
seende guden brister. Jag
Iämnar honom definitivt, för-
bannar hans tystnad och
hårdhet. Och finner så små-
ningom en ny tro i de socialis-
tiska världsfäderna. Den rö-
da flaggan står för hoppet och
framtiden. Tills det går upp
för mig att de alla är män.

Det uar en enkel, frå.ga om
meduetenh.et. Vi uar tre mot
en och du bestiimde. Du uar
man och diirmed uar roten till'
förtrEcket förkl,arat. Störta
patriarkatet!

Sätt ut männen i snön, Iåt
dem kämpa för sin egen frigö-
relse. Tyckte jag tills jag bör-

jade känna snösmaken i min
egen mun och insikten kom
om att de - vi - redan suttit
i snön för länge. Och i kyla
växer ingenting.

Men allt ni evigt vill förkla-
ra i termer av överlägsen
manlighet, ska jag evigt be-
kämpa. Störta patriarkatet,
där började kampen och den
fortsätter, fast inte på samma
sätt.

Dina otröstade grdtrcinder,
som frusit tiLL is i sjtilen ska
jag Ltira mig se utan hat och
bitterhet. J ag iir inte dtir iin.
Men ska jag bli fri ochinte all"-
tid ausky din hå,rdhet med
egen hårdhet, må.ste jag göra
anstriing ning en att f ör stå.

D en meningsl.ösa suekfull-
heten och fegheten, den me-
ningslösa hårdh.eten får du
behåLla. Men rtidslan för ditt
tontmq öuertag ska jag kom-
nrcL öuer. Au Himlens h,iirs-
kare återstå.r en frånuarande
gud, en bakbunden gud, en
fången, bortutind gud. Besui-
kelsens gud som inte uisar sitt
ansikte. Kanske gömmer jag
fortfarande deLar au ditt an-
sikte bakom en spetsgardin au
illusioner.

Jag är också rädd för för-
ståelse. För mycket förståelse
grumlar blicken till ett för-
sonligt, förlåtande halvseende
öga. Jag är beredd till förstå-
else. Men även den har sina
krav. Man kan leda en häst
till vatten, men man kan ald-
rig tvinga den att dricka. En
del hästar lyfter mulen från
vattenytan, snusar i luften och

Rädsla skymmer sikten. Men
skräck gör verkligheten till en
fasa, och måste splittras i bi-
tar för att göras uthärdlig.
Skräcken var tidigt min pap-
pa och vad därutöver fanns
var länge okänt. Barndomens
pappabild delar sig därför i
många. Alla lika etsade i
hjärnvindlingarna, men åt-
skilda.

När en pappa man aldrig känt
dör, går en dröm till himlen.
Och marken blir fytld av tå-
rar. Förtvivlans tårar som
skär in i själen och värker upp
stängda dörrar. Glänsande tå-
rar som blir såpbubblor av il-
lusioner och fyller upp den
svarta tomheten. Och där står
valet.

Att frysa såpbubblorna till
minnespärlor att bäras om
halsen som dyrbart arvegods
och endast försiktigt fingra på
dem. Det obrutna sociala ar-
vet. som värderad släktklenod
vilande som en bila mot nac-
ken. Den putsade gemenska-
pens pris.

Eller att gå in i de glömda
rummen, av hjälplöshet, tom-
het, vanmakt och skräck. Fa1-
la mot verkligheten för att
försöka nå friheten. Bryta
tystnaden för att vinna klar-
het.

Pappagestalten uppträder i
många skepnader. I mörka
drömmar bor tyranniet och
farligheten i källaren. I grön-
gräset finns lekkamraten med
de starka armarna och tjuv-
pojksglimten. I dagsljuset re-
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vägrar dricka. Låt dem stå där
en stund. Några vittrar nya
lockelser. Några vädrar nya
teorier och vågar aldrig sma_
ka verkligheten. Men står ni
länge, så stelnar ni till me-
ningslösa porslinshästar.
Några dricker kanske till slut.
Men de som inte gör det ? Ja,jag tänker inte tvångsvattna
längre. Det finns bara en väg
till livets vatten, att våga dop-
pa nosen i det och uppleva
smaken på ont och gott.

Det uore Lögn att på,stå attjag inte hatat dig. Det uore
Iögn att på"stå" att du stod för
tryggheten. Men det uore ock-
så Lögn att på.stå att jag inte
iilskat dig oerhört. På någol
scitt stod du för Liuslinan -och Jantelagen. Du fanns inte
i min uerkligh.et f örriin jag uar
stor nog att med ett mod, som
griinsade till dödsförakt, kliua
öuer i din.

Rädd i min egen litenhet var
du i min världsbild ömsom
världsherre, ömsom världs-
förstörare. Världsherren skul-
le älska och bejaka mig för
den förmågan och kraften har
världsherrar. Världsförstö-
raren skulle krossas för den
förmågan har barn som trot-
sar yttersta faror.

Att du uar rtidd kunde jag
aldrig f atta, så in i lteluete ha-
de du skriimt mig.Enda siittet
att uthcirda din plötsliga far-
Iighet uar att gömma den
liinsst in i hjiirtat och inte
uppleua den dagligen.

Du var ordens härskare och
med orden skrivs lagen och
lagar är till för att efterlevas

, och alla är lika inför lagen. Du
stod för världen, för kunska-
pen och jag identifierade mig
med dig. Det var din bejakel-
se och bekräftelse jag skulle
ha, till varje pris. Och din
hårdhet och stumhet skulle
jag bekämpa till varje pris. Du
patriarkernas patriark, so-
cialdemokraten med den rosa
kinden. Envisheten med vil-
ken jag bitit mig fast vid dig
berodde på att du "hade sagt"
att du "borde kunna" och då
skulle du jävlar anamma in i

döden och evigheten stå vid
dina ord och möjligheter på
samma sätt som jag fick stå
vid mina ord och möjligheter.

Med rädslan instängd i en
plomberad säck i magen fort-
satte jag uppgörelsen tills ör-
filen brann på kinden. Och
med iskall stoiskhet förklara-
de jag, att örfilar var dåliga
argument. I stunder av när_
mast biblisk kamp ställde jag
inom mig kravet: Jag släpper
dig inte med mindre än att
du välsignar mig, annars för-
lorar jag dig.

-l/u anar jag i stunder det
faktum, o"tt om jag inte sltip-
per taget om den del au din
s7ol.s hå.rdh.et, som jag auskgr
förlorar jas mis sjtilu. Viitsig-
nat nfig har du ucil redan
gjort, glimtuis och så Lå"ngt d"u
kunde.

Du så.9 inte, att jag inom mig
kiim"pade med en barndoms-
ucirld, som ncistan uarit din.
Du såg bara, att jag hade
ntöjlighet att föruerkliga det
du inte fått föruerkliga. Jag
så.9 inte att du ännu ktimpade
med föLjderna au din barn-
dontsutirld. J ag så"g bara, att
du gjorde det som du påstod
dig ta austå,nd ifrdn.

Niir Luften omkring mig
iblend går att andas och Lius-
möj ligheterna u erkar rimlig a,
kan jag se dig mer som du uar.
Men nd,r de ögonblicken nd,r-
mar sig så" finns inte orden
längre. De springer undan på,
riidda, nakna fötter och.ltukar
som cingsliga barn i ett annat
rum. Och de barn jag dröm-
mer om dör om ncitterna eller
cir suaga och bL&IiIa och tynar
bort. Jag tror de fortfarande
dör för att jag d,nnu inte är
stark nog att uppleua den yt-
tersta skrtick, jag kcint inför
dig.

"Våra drömmars förverkli-
gande infrias endast genom
egna insatser" skrev du i poe-
sialbumet. Så talade den san-
na delen av dig när stormen
lagt sig.

Men uarför i heluete kleu du
sönder mina drömmar? Mina
insatser uar stora nog för att

rticka! Varför i heluete slcipp-
te du cgkeln för tidigt, ntir jag
skulle Lcira mig cgkla? V arför i
heluete skrattade du å,t mig,
niir jag körde in i uinbiirsltäc-
ken? J ag lärde mig cykla, men
gjorde det i ett moln au riidsl.a.
eftersom j ag inte uisste om j ag
kun"de lita på dig.Inte förriin
du inte fanns i ucirlden Ltingre
började jug ana samman-
hang en.

Jag skulle siå gräsmattan
med lie. I min världsbild är
det män, som håller i detta
livsfarliga redskap och med
nästintill magisk skicklighet
och kraft, elegant fäller gräs-
stråna mot marken. Jag var
övertygad om, att jag skulle
slå benen av mig, när jag väI
fattat, hur jag skulle hålla
lien. Det gjorde jag visserligen
inte, men antingen föll bara
grästoppen eller så stod lien i
jorden. Slutligen visade en
äldre man mig hur det skulle
gå till. Och med samma ele-
gans, som min barndoms
mansfigurer slagit gräsmattor
och dikesvallar började han
slå. Jag härmade svettig och
med nästintill blodsmak i
munnen. Om och om igen vi-
sade han mig och om och om
igen försökte jag.

Han skrattade åt mig och
gräsmattan utvecklades till en
hopplöshetens äng och ett
monument över min egen
oförmåga. När jag tyckte
mig höra gräsets hånskratt
frågade jag plötsligt, när han
lärt sig slå. - Jo, när han var
tio-tolv år. Hur lång tid det
tog, tja några somrar. Gräs-
mattan återtog sin normala
storlek och blev normalt
oskicklig. Det gick upp för
mig, att jag rörde mig på man-
lig mark, som inte beträds
obemärkt och utan hinder.
Det gick också upp för mig, att
han lärde mig på samma sätt
som han själv blivit lärd som
liten kille. Och då handlade
det inte om pedagogik för för-
tryckta utan Jantelagens pe-
dagogik för att förtrycka. Lie-
slagen öppnade verkligheten
ner till fallet i vinbärshäcken.
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J ag trodde att i arelbred-
dens uidd Iå.g starkan förbor-
gad. J ag kunde aldrig förstå,
uarför du inte anuiinde den
som jag uille. Jag uisste inget
då om aLI den stumhet och.
bortuisade hjtilplösh.et som
också. Låg begraud hcir. Jag
uisste inte heller nå"got om
det hopp, de drömmar som
uissnat tiLI besuikelse medan
åren rann undan. Att du kun-
de uara bror med tuiularen
tiinkte jag mig aldrig.

Hur biir jag minnet au dig
nted mig utan att du blir en
glansfulld illusion? Hur btir
jag minnet au dig med mig
utan att du blir en stum hat-
fliick i mitt hiiirta? Hur liim-
nar jag dig utan att öuerge
dig? Hur Liimnar iag dig och
behåIler dig men med utrgm-
nt"et m.ellon oss så. stort, att aLLt

inom mig l<an udra ut och bli
mitt, som inte fick och kunde
finnas i din nd,ruaro - ett re-
spektera, uå"rda och utirna on'L

clet IiILa, rijdda Liuet, till mog-
nad och uärt.

Med pappabilden oklar och
åtskild bakom näthinnan sök-
te jag mig med slagrutesä-
ker skicklighet ti1l män som
på olika sätt hade drag av dig.

I evighetslånga nätter för-
sökte jag förklara och älska
fram en sorts gemenskap, som
aldrig kunde bli till för Han
ville inte egentligen. Men var-
je gång jag gav upp kom han
tillbaks lika vansinnigt fel,
som alltid och lika hopplöst
hoppfull började jag om. En
miljard ord begravdes i väg-
garna i det rummet. Jag trä-
nade upp vältalighet och han
SOV.

Är senare möter jag honom i
tunnelbanan och hans ansikte
är lika spårlöst ungt. Och som
en reflex av hans värderingar
försöker jag sätta handen
över finnen på hakan, men
avslöjar bara mina nerbitna
naglar. En drömlös natt har
gett mig ett utslitet ansikte.
Och jag vet att han ser det
och jag vet att han vet, att
jag vet det. Han är evigt väl-
rakad, välanpassad och väl-
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ktädd, Men en stund senare
vet jag, att mitt ansikte får
han aldrig om inte mirakel
sker. Jag vet att tröttheten i
mitt ansikte, rynkorna kring
ögonen är livets pris för att
försöka förklara det som va-
rit oförklarligt - att byta fot i
tillvaron och se genom illusio-
nerna. Jag vet att detta aldrig
kommer att nå honom i hans
blankputsade värld av utbyt-
bara sköten och bilar. Jag vet
att jag kommer att halta mig
fram länge än och mörkret
kommer att växa sig skyhögt
omkring mig. Men om jag nå-
gonsin Iär mig se i mörkret,
kommer jag att i ett kort
ögonblick se mer än vad han
någonsin kommer att uppfat-
ta under alla sina år i kon-
ventionernas labyrinter.

Jag kom ut i världen de
åren när kjolarna slutade
ovanför knäna och myten om
den svenska sexuella fri-
gjordheten löpte amok i Euro-
pa, så att man till slut måste
förklara hårfärgen och trä-
skorna med att man var från
Holland för att få andrum.
Detta förstärkte bilden av
att män är farliga och bara
vill en sak här i världen.

Inte förrän nu börjar min
barndoms svartmuskiga
mansfigurer, påspädda med
sydeuropeiska kvinnojägare
ta form. Kolare och skogshug-
gare var för mig förknippat
med de storskogens mörker-
män, jag som barn sprang
hjärtat ur bröstet för att und-
komma. Om somrarna kom de
märkliga farliga flottarna och
redde ut timret, bjöd barn på
solkiga sockerbitar och syss-
lade med gud vet vad. Hemlö-
sa, oplacerbara män är kopp-
lat till livsfara. Men med Dan
Anderssons hjälp börjar det
ändras.

När jag hör om Dans vän-
ner kolarna så upplöses flot-
tarnas kompakta gestalter. De
får iiksom kolarna ansikten
och jag kan minnas dem som
enskilda personer. Män som
av vardagsslitet getts hårda
grova former, spelemän med

brustna strängar, drömmare
med slitna drömmar och ång-
est, som i vredesmod slår åt
alla hå11. Nu undrar jag vad de
tänkte, när de gick på bom-
marna i älven. Därute fanns
den verkliga livsfaran - äl-
ven och strömvirvlarna - och
inte i deras svarta skäggstubb,
som jag från mitt barn-
perspektiv trodde.

Ur Dan Anderssons "En
tröstesam visa till Idealisten
och läraren Angelman" fram-
träder i vissa rader ännu en
pappadel, och ett 1ed i min
uppgörelse.

"Vi, Angelman, är du så
sorgfull i hågen, fast Spaniens
vin i din hals du har hällt?

. . . Din ungdom är gången,
din Gud haver gömt säj och
kvar är den herrn med ett
horn och en klöv-
... Jag har hört på vart råd,
vart ord ur din strupa likt
brokiga fåglar mot salstaket
flög. Jag såg ock den rådlö-
ses glans i ditt öga . ..
... Hur går däj, när en gång
aII himlarnas Herre med
världar titl domssal och
stjärnor till tron, för gär-
ningar gjorda mot arma och
nakna ska döma envar efter
hans person?
Men kanske du hemligen
knäböjt i natten och skyggt
bett den okände gälda din
skuld?
Då knäpper jag sakta en
sång på fiolen och dansar av
fröjd på din jordröda mull,
jag sjunger, han är icke död,
men han sover och drömmer
om kronor av törnen och
guII.
Hans trasiga sjäI bliver
tvättad i stjärnljus till skä-
raste silke vid harpornas
brus, de bränna hans skam
till en aska för vinden, att
ren han må vandra till Her-
rans hus."
D en gud som skulle döma

dig uar jag, eftersom ui båda
öuergiuit gud. J ag tir inte klar
cin. J ag sitter fortfarande med
rtitteg å"ng sprotokollen i oord-
ning oclt. undrar uar roten till
det onda finns att hitta och



uar skulden ska placeras. Ju
Liingre ner i sltiktleden jag
kommer, ju niirmare den ma-
teriella uerkligheten jag kom-
mer och ju djupare ner i mcin-
niskans sjcil jag trtinger, desto
oklarare blir skuldfrågan.
P atriarkern&s enuiilde glider
ih,op med matriarkernas en-
u tilde eller undanflykter.

Det finns ett minne, som un-
der åren dyker upp och som
jag vrider på för att förstå
min position i tillvaron. Jag
sitter på ett kaf6 någonstans
i Spanien och vid ena bordet
bredvid mig sitter några övre
medelklassdamer med tunga
slocknade ansikten och äter
bakelser. Vid andra bordet
bredvid sitter en skara halv-
intellektuella män och pratar.
Och som eld far det genom
kroppen, att jag har intet ge-
mensamt med dessa kvinnor.

Några år senare vrider jag
på minnet igen och lika hett
känner jag, att jag inget ge-
mensamt har med dessa män,
som bara ser mig som äventy-
ret från Sverige med nakna
lår. Jag hör hemma bland
kvinnoliven, som slocknat till
bakelseätande när lårens
lockelse mattats. Manlighe-
tens ok tär sönder liven för
oss och ur systerskapet ska
världen erövras.

Nu vrider jag på minnet
igen och vet att de kvinnoliv,
som förspillts som sexobjekt
och slutar i bakelser, är för-
lorade och vi har mycket litet
gemensamt. Jag vet att mans-
liv, som stannar och offras på
manlighetens altare, har jag
mycket litet gemensamt med.
Jag förbannar att bilden av de
halvintellektuella börjar bli
så suddig. Jag kan inte urskil-
ja ansiktena längre. Jag skulle
vilja veta om det finns någon
där, som jag har något ge-
mensamt med. Minnet är inte
färdigvänt ännu. Eller kanske
är det färdigvänt och den frå-
gestäIlning, som finns kvar ur
minnet måste dagens verklig-
het ge svar på.

Annika Nordin

å

En gång skall vi säga:
ljuset gick'
kontakten bröts

En gång skall vi minnas gemenskapen
som en tråd av spunnet guld

Det finns redan nu män
som lägger sitt ansikte i ett glas vatten
om kvällen
Det finns män som kryper över golv
efter förlorade leksakstelefoner
Män som går sönder när en skugga passerar dem
Män som far ut i konsonanter
Män som krupit in i sig själva
och ropar inifrån omätbara tomrum
Män som söker efter sig i gamla lumpbodar
Det finns lump som rusar
i alkoholens nattliga korridorer

Det finns korridorer som ekar
av dunsar och fallande portföljer
Det finns ben som går omkring och skramlar
med ordet DU
utan att möta annat än natt
Så många farväl som går genom materien
Så många sekunder som blir över i varje sten
Så många ansikten som ligger i träda
Så mycket frihet som dumpas i havet varje år
Så många dödar som vaktar varje barn av liv

Och ändå:
Detta barn ! Denna lykta genom det mörka gräset

Ur Sandro Botticellis dikter av
Giiran lhnström
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Hittills har det här numret
mest handlat om hur män har
det idag och om hur
mansrollen ser ut. De fö\iande
sidorna handlar om den
förändring som är på vä9.
Precis som i den nya
kvinnorörelsens början är
bilden förvirrad. Och precis
som då är det främst
mellanskiktet som än så
länge deltar i debatten. Det är
början till en uppgörelse och
den ser olika ut för olika män.

"Vive la diff6rence ! Leve
skiLlnaden !" utropade den
rödbrusige mannen i frack
som avslutning på Talet till
kvinnan, och alla middags-
gästerna stämde in i levero-
pen. I sitt tal hade han då må-
lat upp en bild av det täcka
könet i vilken lovprisandet av
kvinnans skönhet, mjukhet
och naturliga fallenhet att
vårda och pyssla i viss mån
balanserades av gliringar om
koketteri, envetenhet och
skvalleraktig f örsIa genhet.

Hela tiden blev han avbru-
ten av skrattsalvor och in-
stämmande applåder. Vid
ena bordsändan satt en nå-
got överf örfriskad lustigkurre
som kompletterade bilden ge-
nom att då och då till allas
förtjusning flika in småfräcka
anspelningar på kvinnans
anatomiska särdrag.

Det var en femtioårsmiddag
eller ett bröllop för 50 eller
kanske 20-25 år sedan. Sedan
tystnade talen till kvinnan,
får man förmoda. För inte ens
i den solitt genomborgerliga
borgerligheten var det väl
längre opportunt att så öppet
demonstrera sitt kvinnoför-
akt. Risken var ju också på-
taglig att damerna runt mid-
dagsbordet inte längre skulle
stämma in i skratten, utan i
stället ifrågasätta det som
sades och kanske rent utav
fälla en och annan olämPlig
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En jämlik mans
bekåinnelse
Nu är jae 36 år. Jag är upp-
vuxen i ett hem utan sYstrar
men med två äldre bröder.
Båda föräldrarna arbetade,
min mamma var lärare. Jag
tog studenten i ett gammalt
pojkläroverk.

Jag var blyg för flickor. Det
var inte särskilt många jag
träffade och de jag träffade
var jag lite rädd för. Jag tyck-
te i alla fall inte det fanns nå-
gon särskild anledning att se
ner på dem. De gick också i
gymnasiet, skulle börja på
universitetet och utbilda sig,
och att de sedan skulle vara
yrkesverksamma tror jag att
man i min omgivning tog som
en självklarhet.

Det var när jag började på
universitetet som jag började
umgås med flickor på en nå-
gorlunda avspänd och jäm-
ställd nivå. Det visade sig gå
förvånansvärt 1ätt. De var
trots allt inte så skrämmande
och inte så annorlunda, kan-
ske något mer bräckliga än
de manliga kurskamraterna,
kanske mindre målinriktade,
kanske lite försiktigare. Men
inte var deras krav på livet så
annorlunda mina, inte var vi
så olika.

En av de här flickorna gifte
jag mig med, jag var 21 och
hon var 24 och när jag var 24

fick vi en dotter. Vi arbetade

En jtulik
mans
bekfunelse

kommentar. Och kanske skul-
le då stämningen av gemytlig
gemenskap plötsligt spolieras
och den nödtorftigt maskera-
de ojämlikheten blottläggas.

Middagsgästernas döttrar
är vuxna nu och har gått in i
kvinnoröre1sen. Och nu är det
de som hål1er talen till kvin-
nan. Kanske kommer de fort-
farande ihåg en d.el av vad de
snappade upp när de passade
upp vid borden. Eller är det
bara en tillfällighet att så
många av honnörsorden, det-
ta om värme, spontanitet och
omtanke om barn och sjuka,
att det klingar så välbekant?

Det kanske det är. Det är i
alla fall ingenting att raljera
över. För visst är alla des-
sa medmänskliga egenskaper
värda allt stöd. Men vad jag
undrar mera över är varför
dessa kvinnor överhuvud ta-
get så starkt viII markera att
just de traditionellt kvinnliga
dygderna är just kvinnliga,låt
vara att de nu beskrivs som
historiskt, socialt och psyko-
logiskt betingade, inte som
biologiska nödvändigheter.
Och varför ska de sedan i näs-
ta andetag ge ett signalement
på mannen där just kvinnans
speciella kännetecken förbyts
i sin motsats - till brist på
värme, brist på spontanitet,
brist på omtanke. Ar skillna-
den så stor?
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bägge två och naturligtvis
hjälptes vi åt med hushållsar-
betet och med barnets pass-
ning och skötsel. När vi sedan
kom underfund med att vi
trots allt inte var så lika var-
andra och så småningom
skiljdes åt kom vi överens om
att det var jag som skulle ta
hand om vårt barn.

Jag levde ensam några år
med min dotter, jag var gan-
ska bunden hemma. Sedan
flyttade en ny kvinna in i vå-
ningen med sitt barn, vi levde
tillsammans och delade lika i
tre år. Och nu bor jag ensam
med min dotter igen.

Jag är väl en någorlunda
jämlik man. Jag har stött
kvinnokraven. När det gäIIt

familj, barn och hushåll har
jag gjort så gott jag kunnat
och tagit min del av ansvaret.
Men jag har en bekännelse att
göra. fill skillnad från en
massa andra någorlunda jäm-
lika män vill jag inte erkänna
att jag är en kvinnoförtrycka-
re. Jag tycker inte att jag
är någon kvinnoförtryckare.
Andra förtrycker kvinnor, det
vet jag, men inte jag.

Men bortsett från de kvin-
nor som jag levt tillsammans
med - har jag förtryckt kvin-
nor som jag mött som varit ar-
betskamrater, expediter, ar-
betsförmedlare, uppdragsgi-
vare, kusiner och mostrar, be-
kanta och vänner, mer eller

mindre intima? Nej, det tyc-
ker jag inte att jag har.

Maktkampen
Men har jag verkligen inte
uppträtt som en förtryckare i
alla fall, inte så där uppen-
bart då så att jag hånskrattat
och sagt "Visst, visst lilla
vän. . ." och tagit flickorna på
brösten utan anledning och
bett dem att gå ut och koka
kaffe medan vi karlar sitter
och pratar om något angelä-
get, inte så, men mera subtilt
genom mitt sätt att tala och
lägga mina ord, mitt sätt att
visa otåIighet och avstånds-
tagande, mitt sätt att betrak-
ta, välja ut och välja bort, av-
färda och preferera. Eller helt
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enkelt genom mitt sätt att va-
ra auktoritär, envist hävda
min egen åsikt och försöka ge-
nomdriva min vilja.

Jo visst kan jag motvilligt
erkänna att jag varit med och
spelat i det spelet och gör det
fortfarande. Men är det verk-
ligen kvinnorna i deras egen-
skap av kvinnor solrr jag då
förtrycker eller försöker för-
trycka? Jag tror inte det. För
jag vet ju med mig att jag
betett mig likadant i manligt
säliskap. Och jag har svårt att
tänka mig att jag spelat min
roll i det här spelet gentemot
dem i egenskap av män.

Ar det inte snarare så att
det här spelet, det är ett makt-
spel där den som är stark slår
mot den som är svag? Nu har
det råkat finnas så många för-
hållandevis starka kvinnor i
min omgivning att jag åtmin-
stone de senaste åren snarare
har känt mig förtryckt av dem
än jag känt att jag förti:yckt
dem. Och naturligtvis har
också män som jag träffat då
och då satt sig på sina höga
hästar och med växlande
framgång försökt kväsa mig.

Ar stark manlig och svag
kvinnlig - okej, då utsätter
jag andra och blir också själv
utsatt för kvinnoförtryck.

Men så enkelt är det ju inte.
Det är inte så enkelt som råt-
tan på repet och den starke
förtrycker den svage. För
skrapar man lite på ytan och
försöker urskilja det under-
liggande mönstret som finns
där när människor möter var-
andra så upptäcker man att
det är en väldigt underlig och
tilltrasslad härva av t ex gar-
deringar och sökande efter
kontakt, självhävdelsebegär
och underkastelsebehov, ny-
fikenhet och självupptagen-
het som förenar människor
och skiljer dem åt.

Och i hela den härvan ser
jag hur åtminstone i mitt iiv
kvinno- och mansrollen är
hopplöst intrasslad med alla
de svårutbredbara historiska,
psykologiska, kulturella och
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klassmässiga omständigheter
som format mig och min om-
givning. Och jag tycker mig
finna att dom samhälleliga
faktorerna och psykologiska
mekanismerna formar oss
som människor i stort sett
oberoende av våra kön.

Men visst upplever jag hela
tiden hur kvinnor och män är
olika varandra, det är rätt lätt
att iaktta. Sexualiteten ligger
hela tiden i luften när vi träf-
fas, i regel i så utspädda doser
att den inte märks men ibland
så tung och vibrerande att den
kan resa murar mellan oss el-
ler också riva ner barriärerna
och föra oss mycket nära var-
ann. Och när vi ligger där på
sängen, då måste vi ju faktiskt
ta fasta på att vi är olika. An-
nars går det inte ihop.

Men. förutsatt att våra mo-
tiveringar till att ligga där vi
ligger stämmer någorlunda
överens, upplever jag det ock-
så där, i det läget mer och mer
som om våra behov i grund
och botten år alldeles lika,
som om våra beteenden och
reaktioner som kan förefalla
helt konträra mynnar ut i
samma svårigheter och läng-
tan efter att helt och fullt nå
fram till både en tät, extatisk
gemenskap och en koncentre-
rat självupptagen utlevelse av
den egna driften.

Befria mig !

Jag vet ju att kvinnorna är i
underläge, att de just i egen-
skap av kvinnor utsätts för
förtryck och förakt på arbets-
marknaden och i familjerna,
i danssalongerna och på re-
klampelarna. Jag vet att fler-
talet män och kvinnor spelar
sina respektive könsroller
med bravur, att det finns en
mansvärld och att det finns en
kvinnovärld. Och om det nu
skulle vara så att jag med min
specielia bakgrund till även-
tyrs har rätt när jag svär mig
fri från allt det här, vad har
det då i det stora hela för be-
tydelse annat än att just jag
då får anledning att känna
mig självbelåten?

Jag vet inte riktigt. Jag stäl-
ler mig helt och hållet bakom
kvinnornas kamp för likabe-
rättigande och jag sympatise-
rar också med de humanistis-
ka värderingar som kvinnorö-
relsen på sistone har gjort till
sina. Men jag vet inte riktigt
var jag själv som man kom-
mer in i bilden.

Också jag hörde talen till
kvinnan när jag var liten, ock-
så jag matades med bilder av
kvinnan som mjuk, känslo-
sam och varm. Därför är det
med en viss förvåning som jag
genom åren upplevt hur de
bilderna inte stämt överens
med den verklighet jag mött.

Visst upplever jag hur svårt
det är för män att visa käns-
lor, att vara öppna och spon-
tana, att visa värme och
mänsklig spontanitet utan
prestige. Det är väl sånt också
jag har svårt med. Och visst
går det en massa känslokalla
och brutala manliga bestar lö-
sa överallt i detta land.

Men är inte de iskalla och
frustrerade satkärringarna
ungefär lika många? De kvin-
nor som jag möter förefaller
faktiskt vara ungef är lika
blockerade som jag själv och
de män jag träffar, och jag
tror att de för det mesta är det
av ungefär samma orsaker.

Befria mannen, säger de, de
nya medvetna kvinnorna, be-
fria mannen från hans känslo-
förlamning. Men är det inte
hela detta samhäIle som mås-
te befrias, detta samhälle där
kulturmönster, ägandeförhåI-
Ianden och ideologi hela ti-
den gynnar egennytta, pres-
tigetänkande och brutalitet på
solidaritetens, medkänslans
och kärlekens bekostnad. Be-
fria gärna männen. Befria
gärna mig så jag kan se, tänka
och känna utan förbehåll. Jag
lovar att hjälpa till själv. Men
glöm inte i hastigheten bort er
själva. Vi män kanske kan
hjälpa er, vi kanske kan hjäl-
pas ar. L_i

Torkel R'asmusson



Kvinnors roll i mansrollen
"Men i den inledande fasen är det självklart
det medvetna personliga frigörelsearbetet som
tränger sig på. Det man ska frigöra sig från är
de sidor av mansrollen som innebär en domi-
nans över kvinnor och barn, och de sidor av
mansrollen som innebär en begränsning av
möjligheterna att utvecklas i livet

. . . Själva myten om mannen, definitionen av
mansrollen, hålls i ära av det övervägande
flertalet kvinnor. I deras uppfostran av barnen
och deras förhållande till sina män. Som en
säkerhetsanordning, men ändå... En sak är
klar: männen sitter i klämma, könsrollsmäs-
sigt, sexuellt och familjemässigt. Denna kläm-
ma är långtifrån färdigdefinierad. Därför -till kvinnorna: hjälp männen att definiera de-
ras situation och hjälp dem komma loss ur
den. Till männen: hjälp varandra att definiera
er situation och hjälp varandra att komma loss
ur den.tt

Erik Thygesen i "Mannen i manssamhället"

"Vi män befinner oss emellertid i en gynnad
ställning jämfört med de kvinnor som kräver
en förändring. Kvinnorna kan inte'förtränga'
sin nya medvetenhet och gå tillbaka till det
gamla spelet. Det kan vi. Vi har fortfarande
möjlighet att dra oss tillbaka om vi blir trötta.
Trötta på 'problemkvinnor'. Trötta på kritik,
krav, ändlösa diskussioner. Om vi inte orkar
göra om oss själva från grunden, kan vi hur lätt
som helst finna en 'riktig' kvinna - köns-
objekt, husmor och beundrarinna - som lever
enligt de gamla stereotypa idealen. Det är som
bekant få kvinnor som på allvar har ändrat sin
hållning gentemot andra kvinnor och gentemot
män. De flesta kvinnor lever som förr, inte helt
opåverkade, men oförändrade av den nya
kvinnorörelsen. Vi behöver inte gå särskilt
långt åt sidan, innan vi med gott samvete kan
slappna av i vår gamla mansroll. Det finns
massor av thelt vanligatr tsötat och trarat kvin-
nor som ingenting kräver av oss.

Detta faktum ställer större krav på de män
som vill bekämpa könsförtrycket på samma
linje som klassförtrycket. För att undvika åter-
fall i den gamla herremansrollen - för att inte
svika de kvinnor, vars politiska kamp vi soli-
dariserar oss med. Intet borde vara lättare."

Claus Clausen i "Mannen i manssamhällettt
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Det gäller
att skapa
något
kvalitativt
nytt r
inte att
balansera
perversioner

Jörgen var under flera år
vänsteraktivist, först inom
FNl-rörelsen, sedan inom
små extrema vänstergrupper.
Nu efteråt upplever han att
manschauvinismen var lika
stark där som på andra håll i
samhället: "Jag svävade högt
i de teoretiska rymderna och
spelade med ffärnmusklerna
inför den beundrande omgiv-
ningentt, säger han. Han upp-
lever också att hans politiska
engagemang delvis bottnade i
en t'kompensation för levan-
de känslor och nära relationer
till andra människor". Som
många andra vänsteraktivis-
ter gav han upp sitt intellek-
tuella yrke och böriade iobba
på fabrik. Det blev ett häftigt
uppvaknande från hans tidi-
gare romantisering av det
proletära arbetet. Han insåg
att föråindringarna måste bör-
ja i vardagslivet. Det åir bak-
grunden till hans vidare ut-
veckling. Under det år han
jobbade på fabrik träffade
han Lena. Avsnittet här är en
del av en längre artikel.

Jag tror att förälskelsen till
Lena och den kärlek som vi
därefter har utvecklat har va-
rit det grundläggande i mina
försök att bryta med mans-
rollen. I och för sig hade jag
redan när vi träffades börjat
intressera mig en del för
kvinnoproblem och läst en del
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feministisk litteratur. Jag be-
traktade mig själv som med-
veten men det var först i kon-
takten och det dagliga livet
med Lena som jag märkte hur
djupt de manliga reaktions-
mönstren satt i mig och nöd-
vändigheten av att ta itu med
förändringarna själv.

De teoretiska inspirations-
käIlor som jag framför allt
använde då var Wilhelm
Reichs Den sexuella revolu-
tionen och Hägg/Werkmästers
Kvinnor och sex. Särskilt den
senare boken gladde mig
väIdigt.

En annan bok som betydde
väIdigt mycket var Elaine
Morgans Kvinnans nedkomst,
som ger en annorlunda bild av
människans utveckling än de
vanliga manliga beskrivning-
arna.

Mitt ifrågasättande av vår
civilisation gick allt djuPare.
Jag började förstå att Patriar-
katet gick betydligt djuPare
än kapitalismen och att den
senare snarast var ett utskott
på patriarkatet, en viss histo-
risk form. En samhällsför-
ändring måste gå tiIl botten
och dra upp patriarkatet med
dess mångtusenåriga rötter.

Sammanhangen knöts sam-
man för mig, patriarkatet är
en naturvidrig samhällsform,
som både förstör människor-
nas inre och yttre miljö. Jag
hade funnit en skärnings-
punkt mellan feminism och
ekologi. De kvinnoinriktade
kulturer som finns förstör in-
te naturen och där lever män-
niskorna sensuellt och rikt.
Hela vår kultur är genomsy-
rad av det manliga tänkandet,
synen på naturen som ett ob-
jekt och en resurs, sYnen På
kvinnor som könsobjekt och
människor över huvud taget
som objekt för Produktion
och konsumtion ("arbets-
kraft").

Så långt var det ganska lätt.
Det svåra börjar när man vill
omsätta nya insikter i sitt
dagliga liv. Jag hade nått
fram till en punkt där jag i

teorin jämställde allt manligt
med destruktion och död och
allt kvinnligt med livsbejakel-
se och skapande. Men så länge
som jag rörde mig i allmän-
na och abstrakta begrepp var
jag ändå kvar i den manliga
sfären. Problemen och svårig-
heterna men också glädjen
över framstegen fanns i sam-
varon med Lena och mina
vänner.

Det var också där jag märk-
te att det inte handlade så
mycket om åsikter utan mera
om reaktionsmönster och be-
teenden som satt väldigt djupt
i mig.

Trots att jag redan när jag
träffade Lena betraktade mig
som ganska medveten upp-
stod det ändå nötningar mel-
lan oss. På det rent praktiska
planet var det inte så mycket
problem - vi delade matlag-
ning, disk, tvätt och städning
på ett naturligt sätt. Proble-
men 1åg djupare. Jag futlfölj-
de ett manligt sexuellt beteen-
demönster. Jag såg i prakti-
ken fortfarande sexualiteten
som en form av prestation,
vilket gjorde att Lena ofta
upplevde mig som pockande.

Dessutom utvecklades hon
mot större självständighet och
det gjorde att hon oftare vå-
gade säga nej, vilket jag i min
tur hade svårt att förstå. Jag
kände mig oattraktiv (en
vanlig manlig reaktion) och
trodde att vi var på väg från
varandra. Först så småning-
om insåg jag att det var den
manliga synen på sexualitet
som jag hade nedärvd som or-
sakade problemen. Gradvis
har jag också kommit bort
från prestationssynen och
-ångesten.

På det stora hela taget har
vår samvaro blivit betYdligt
mjukare och avspänd och det
är till stor del följden av att
jag ändrat mig. Jag hade från
början en propagandistisk
funktion gentemot Lena - jag
försökte modellera henne, få
henne att tycka som jag och
jag kunde också känna en
svag skam inför mina komPi-



sar för att hon inte gjorde det.
Det känns inte längre angelä-
get och jag känner nu mycket
större respekt för henne och
hennes särart än jag gjorde ti-
digare.

Det finns ingenting att hålla
kvar vid i den manliga sexua-
Iiteten, som är så fixerad vid
könsorganen och ejakulatio-
nen. Jag upplever i dag sexua-
liteten som betydligt mer sen-
suell och total än jag gjorde
för några år sedan, vilket jag
tycker är ett utmärkt bevis för
att vi män har allt att vinna
och inget att förlora på av-
rättningen av våra gamla jag.

Men jag vill inte ge intryc-
ket att jag har frigjort mig
från alla manliga beteenden.
Vad jag kan se hos mig själv
är en öppning mot livet, ett
större accepterande av andra
och också större njutningar.
Bland det negativa som finns
kvar märker jag ofta hur jag
försöker dominera Lena och
andra i min omgivning, men
eftersom jag märker det finns
det hopp om förändring tror
jag. Att jag sedan har beteen-
den som jag inte reagerar ne-
gativt på än fast jag kanske
borde är väl ganska naturligt
eftersom det är en utveck-
Iingsprocess det handlar om.
Tids nog...

Det är inte bara i förhållan-
det tili Lena som jag har för-
sökt ändra mig - det gäller
också mina andra kompisar.
De flesta är (typiskt nog)
män och med en del har jag
gemensamt politiskt f örflutet.
Det är också med några av
dem som jag har utvecklats
bäst och mest. Våra processer
har så att säga löpt parallellt
och vi kan tala med varann
om så gott som allt (en total
öppenhet är nog aldrig möj-
Iig). Vad som finns kvar av
manligt beteende mellan oss
och som vi känner sitter verk-
ligt djupt är rädslan för
kroppskontakt.

Hela tiden finns det mot-
verkande krafter som försvå-
rar förändringarna. Jag arbe-

tar som journalist och måste
då dagligen göra kompromis-
ser eftersom det är manliga
värderingar som styr min ar-
betsplats. Självfallet påver-
kas jag negativt av mitt ar-
bete - både på kort och lång
sikt.

I och med och samtidigt med
de teoretiska insikterna har
jag också trängt in i den
kvinnliga sfären på ett prak-
tiskt plan, vilket i sin tur har
Iett till modifierade åsikter.

Jag upptäckte att kvinnor
i dag ofta är så dominerade
av manligt tänkande att de
själva förlorat mycket av
känslan för det som är riktigt,
ursprungligt och naturligt.
Patriarkatet bärs upp av
kvinnor såväl som män. Mitt
intrång i den kvinnliga sfä-
ren fick mig att modifiera
min svart-vita bild av för-
hållandena. Allt är inte män-
nens fel och kvinnorna är
inte hjälplösa offer för män-
nen. Samtidigt har jag reage-
rat negativt mot tendensen
hos vissa män som tagit itu
med mansrollen att se sig
själva som mer förtryckta än
kvinnorna. Visserligen är det
så att män på många ornrå-
den, kanske framför allt käns-
Iomässigt, är mer stympade
än kvinnor men det förtar
inte det förtryck som de of-
ta utövar över kvinnor.

De bästa och varmaste och
mest levande texterna jag har
läst om sexualitet är skrivna
av män - Wilhelm Reich och
Bhagwan Shree Rajnesh. Så-
dana tankar har fått mig att
anse att det inte så mycket
handlar om roller som om hel-
heter. Samhället (institutio-
ner, traditionell uppfostran,
moral etc) gör oss i dag mer
eller mindre halva som män-
niskor. Jag tror att alla har
en maskulin och en feminin
sida inonr sig. Vad det gäller
är att skapa en balans mellan
dem och bli mer hel. Egenska-
per som brukar kallas manli-
ga - aktivitet, styrka, mod,
beslutsamhet - måste balan-
seras av de som kallas kvinn-

Iiga - smidighet, känslighet,
ömhet, omsorg om det växan-
de. Som dessa egenskaper i
dag är representerade hos
män respektive kvinnor är de
ofta perverterade i former
som aggressivitet, makt, be-
härskande, sadism och passi-
vitet, underkastelse, lidande,
masochism.

Vad jag talar om är inte att
balansera dessa perversioner
utan att skapa något kvalita-
tivt nytt. Ta fasta på det som
potentiellt är bra och utveckla
det till en ny nivå. Då har vi
vare sig någon ny mansroll el-
ler någon ny kvinnoroll utan
en helhet. en hel människa.

I och för sig tror jag att det
för många är väsentligt att
verkligen göra upp med sitt
gamla jag, men om man fast-
nar där kommer inget kon-
struktivt ut. Om man enbart
reagerar negativt på mansrol-
len (eller kvinnorollen) låter
man den ändå styra sitt liv.
Något nytt är möjligt att ut-
veckla bara när man inte
identifierar sig med någon av
sidorna.

Efter min politiska tid kom
jag in i ett stadium av upp-
givenhet och förtvivlan vad
beträffar möjligheterna att
påverka utvecklingen i stort.
Efter en nihilistisk period me-
nade jag att de enda föränd-
ringar som var viktiga var de
i ens eget liv. Nu har jag åter
vidgat perspektiven via sam-
mankopplingen av feminism-
ekologi och jag känner nu
nödvändigheten att verka på
flera plan - både det "priva-
ta" (som egentligen aldrig är
privat) och det större. Att
förändra sig i förhållande till
andra människor, odla själv,
äta vitalt och engagera sig
mot de destruktiva krafterna
i form av kärnkraft, kalhyg-
g€tr, giftsprutningar och
kapprustning för att nämna
några exempel. Det privata
omställningen blir en attityd,
ett förhållningssätt utåt och
blir först då en verklig kraft.

Jörgen I. Eriksson
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Erik Centerual,l,:

I krisen finns motståndet
mot utsugning och overklighet
Erik Centerwall är en av de män som länge hållit på med
könsrollsfrågor och också med en uppgörelse med sin
egen mansroll. Han var med bland de första i Befria
mannen (som presenteras på sid 62), det samlande nam-
net för de mansgrupper som nu börjar komma igång där
män tillsammans försöker göra upp med sin mansroll.

"De kontroller och låsningar som krävs i produktion
och arbete är ett högt pris för manliga sociala fördelar",
skriver Erik. Män döljer en "nattsidat', det finns en man-
lig omognad som bl a yttrar sig i rädsla för starka käns-
lor och konflikter med kvinnor. För många män kan en
kris innebära en chans till förändring. Att fånga upp den
krisen är en av mansrörelsens viktigaste uppgifter. Foto: Gunnar Smoliansky

Många au de kil.Iar som sökt
sig til B efria ma"nnen h.ar
gjort det i samband med gttre
förtindringa.r i sin liussi,tua-
tion: förhåLlandet till tjejen
har tagit slut eller arbetssi-
tuationen Ltar föriindrats.
Samtidigt tror jag också. att
de uppleut att de förlorat kon-
trollen öuer sig sjtilua, att de
inte liingre så" sjiiluklart kan
stgra sina Liu, att de tir en-
sclmma och uanmtiktiga. Det
iir en dngestfglld uppleuelse
för killar sorn cinda sedan de
uar i tonåren Leut med en
grundkänsla au att de tir au-
tonoma. Niir krisen kommer
och uanmakten, sd kommer
också en insikt om att de kon-
troller och lå,sningar som
krtius i produktion och arbete
iir ett högt pris för manliga,
sociala fördelar.

Krisen kommer ncir de sociala
upphiingning arna inte Lting r e
hå,Ller. För må"nga killar för-
knippas den med undergå,n7,
att de ska gå ner sig. (Kanske
en orsak till att man snabbare
tin kuinnor letar riitt på en nA
partner.) Min kris innebar att
jag under en lå"ng period i mi-

56

na drömmar jagades au alko-
holiserade nedgångna, md,n.
Jag Liksom må"nga andra md,n
tir så starkt identifierad med
det sociala sgstemet att en
kris innebtir ett dödligt hot
mot en uiktig del au person-
Ligheten, den som uisar sig i
mansrollen.

Niir jag ser andra md,n sd ser
jag också. att de egentligen Le-
uer i en std.ndig kris, diir den
gttre rollen innebiir ett std.n-
digt förnekande au andra de-
Lar au personl.igh.eten. Det iir
en stiindig kris som kommer
ur en oförlöst splittring.

När mina egna sociala hå11-
punkter brast, det var när jag
insåg att jag inte längre kunde
leva med min dåvarande fa-
milj och när mitt arbete kän-
des utarmat och ansträngt.
Under en tid hade jag suttit på
olika krogar och talat livsfrå-
gor med främlingar. Det var
som om jag inte kunde prata
med dem som kände mig. Jag
var ju också okänd inför mig
sjäIv. Jag hade få drömmar
och ett torftigt sexualliv. De

få tillfälliga sexuella förbin-
delser jag vågade mig in i
var förenade med mycken
vånda och oförmåga. Samti-
digt insåg jag ju att min impo-
tens också var ett hälsotecken.
Kroppen och känslan sa nej,
när min hjärna inte kunde det.
Jag var splittrad.

Under ett års tid gick jag med
ett ständigt gråtande barn in-
om mig. Det brukade jag själv
säga, men jag förstod nog ald-
rig vidden av det hela. Hur
skulle jag kunnat det när mitt
försvar just gick ut på att inte
kännas vid. Samma roll som
gjorde mig intellektuell och
smart och så småningom ock-
så talför när jag kunde över-
vinna min blyghet, samma
roll verkade ju också självför-
tryckande.

Så. Ltinge jag gick ensanl. kun-
de jag inte gö, in i min splitt-
ring, inte se min nattsxda.
Dessutom tror jag att detta tir
suå"rt för mtin. Mannen iir au
tradition och nödutindighet så
hårt kopplad tiII produktion,
ma,ns samlt iille och. utnyttj an-





de med aLIt uad det uiIL siiga
a,u nl&nsmyter och sitiluförne'
kelse, att h.an inte bara kan
sliippa Loss och falla handlöst.
Det l)ore en form aL) siiilu-
mord ocLr. social undergå,n7.

Jag träffade Eva och fick ing-
en chans att projicera min yt-
liga manlighet på henne, jag
fick ingen känsla av att hon
ville ha mig stark och omhän-
dertagande, jag kunde inte lå-
ta henne stå för min självcen-
sur eller min plikt. Jag hade
ingen chans att smita och jag
var mogen för att falla. Den
andra kvällen vi var tillsam-
mans och jag stod framför
henne, då hisnade iag och
rädsLan liksom åkte rutsch-
bana genom mig.

Efter en vecka sa Eva:

- Du har ett hål på skjor-
tan, vill du att jag ska sy ihop
det åt dig.

- Ska du inte diska och
städa åt mig också, sa jag
spydigt. Och vi gav oss in i en
hetsig principdiskussion om
könsroller.

Så blev det tyst och mitt inre
arbetade. Jag kände det som
om jag aldrig kunnat ta emot
något av någon människa,
som om det fanns en död
punkt långt inne i mitt inre.
Varje spänning i min kropp
fördubblades, kring käkarna,
i magen, axlarna, benmusk-
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lerna. Som om allt det som
varit min självständighet och
styrka nu växte för att stå
emot ett inre tryck: den känsla
av ensamhet och död som
krävde ett erkännande i stäI-
let för förnekelse.

Eva tittade bara på mig och
så masserade hon mina kä-
kar. Och proppen i halsen flög
upp och jag skrek och grät av
både vanmakt och raseri. Och
jae låg i krampryckningar och
skakade och barndomen
dränkte mitt medvetande
samtidigt som jag liksom var
utanför mig själv.

Min barndom sköljde över
mig i långa serier av bilder
som handlade om att jag inte
fått leva, att jag skulle dö, att
mamma inte låtit pappa kom-
ma til1 mig och att jag stän-
digt riskerade livet för att få
kärlek. Alla de demoner och
rädslor som jag förlagt till
människor och situationer
omkring mig blev nu kon-
kreta känslor inom mig.

Så mycket hat och sorg
fanns bakom min saklighet.
Sammanbrottet varade i om-
kring en timmes tid och ebba-
de långsamt bort och ersattes
av en vila jag inte kunnat kän-
na tidigare då jag levt i stän-
dig anspänning. Det är som
om mannen, knuten till värl-
den, lever i ett slutet tillstånd,
som om han endast hade en
officiell personlighet, som
utesluter kroppens mjukde-
lar, allt svagt, kvinnligt och
föraktat.

Under en lång tid hade jag så
liknande sammanbrott, var-
je gång kändes det som om
kroppen öppnades och nya
sidor av mig själv började
gro. Just för att splittringen
är så stor blir också genom-
brottet så dramatiskt och
avgörande. Det känns inte
bara som en pånyttfödelse.
Jag kan också tänka mig att
många under andra omstän-
digheter kan uppleva det som
ett nederlag, att de inte var

så starka som de tänkt sig,
sådana genomgjutna klippor.
Jag upplevde det som om jag
måste bryta samman för att
börja känna. Men också att
detta bara var början på en
lång utveckling för att åter-
erövra mig själv och för att
återta och omvärdera det jag
bestulits på: min genuina
känslostyrka, min skapande
kraft.

Det iir som om jag tidigare
hade anutint omgiuningen
sonr en spegel för min egen
splittring. Uppl.euelsen au an-
suar hade för mig uarit att

krgsså mellan omgiuningens
krau, att göra andru mtinnt-
slcor kraufyllda, att försöka
uala tiIL Lags, att splittra mig
mel.l.an oförenliga behou. Så,
bar jag sjiil,u tunga bördor
au tung plikt, som iag natur-
ligtuis inte underliit att uisa
för dem som jag giorde krii'
uande.

Min pojke Martin, som inte
bodde tillsammans med mig,
han var mest dåIigt samvete,
ett krav och pliktskyldigt um-
gänge. Men han var också en
människa som inte nöjde sig
med en overklig farsa - jag
tror att alla små och stora
killar bankar på sina pappor
för att få ett svar, vi ger ald-
rig upp. Men vi har gett upp
oss sjäIva till utsugning och
utmattning, därför vägrar



till och med den vuxne man-
nen att ge upp sin far, man
slutar aldrig hoppas. Martin
tvingade mig att komma fram
ur mig sjäIv, att inte springa
ifrån honom, att uppleva ho-
nom som den pojke och det
barn han är. Det handlar om
att ansvar och mognad inte
utgår från plikt och självplå-
gande handling, utan från en
känsla av att vara närvarande
och att äIska. Föräldraskap är
heller ingen teknisk fråga,
som bara handlar om det
praktiska, om barnpassning.
Som det är idag tvingas för-
äldrar hela tiden betrakta
sina barn som barnpassnings-
problem och inte som till-
gångar.

Barn som tekniska problem -det är ett manligt betraktel-
sesätt, ofta ett sätt för män
att smita ifrån, nu när kvin-
nan inte längre vill ta på sig
det som blir en börda, när
man tvingas vara ensam om
sitt moderskap.

Jag talade orn att göra omgiu-
ningen kraufulld. Det är som
om alla dessa inkapsl.ade kao-
tiska kd,nslor, som n1,an rnå.ste
håIIa tillbaka, så liinge n"Lan
inte uiII kiinnas uid dem, fdr
b iir a s au omg iu ning en.K r ång -
liga ungar, spontana och öpp-
na. Kuinnor iir brtickliga oclt
grå,tmilda. Och eftersom n1.an
inte uill kiinnas uid sin egen
spontanitet eller sin egen
briicklighet så. söker man den
hos andra. Och precis son1,
man försöker kontrollera sig
sjtilu sd försöker mqn behiir-
ska andra, samtidigt som de
sko uttrgcka det mo,n sjiilu
inte uill ktinnas uid.

;Det här har jag börjat se mer
*och mer tycker jag. Hur man-
nens maktspråk och hans om-
händertagande av och domi-
nerande av kvinnor egentli-
gen handlar om hans egen
oförlösning. Själv har jag ju
också upplevt att jag måste
ta hand om tjejer som inte
klarar sig själva, tjejer som

oftast gett dubbla signaler
av självständighet och behov
av en kille som ror båten i
land. Det är ju också så att
kvinnor faktiskt stöder man-
nen i hans overklighet och inte
tål nattsidan - även om de
aldrig erkänner det. Både
män och kvinnor stöttar
manssamhäI1et. Det gör män-
nen overkliga och splittrade,
och kvinnor beroende av män
som tentakler ut till den hår-
da verkligheten.

Men det är så dubbelt det he-
Ia. För mig gäller det nu att
urskilja mig själv: också att
urskilja mig sjäIv i de klisch6-
er av manlighet och kvinn-
lighet som finns i kommer-
sialismen. Att se att de barns-
liga kvinnorna i pornografin
inte är tilldragande i sig, utan
för att jag saknar min egen
barnslighet, min egen förmå-
ga att ge mig hän och ä1ska,
min egen mjukhet. Mycket av
sexualiteten idag har inte sin
drivkraft i sexualdrift utan i
utarmning och känslonöd. En
kille som tvingas täppa till sig
själv han måste i stället låta
kvinnor leva hans liv, både i
porren och i det egna sam-
Iivet.

Männen stjäI av kvinnorna de
upplevelser de inte förmår le-
va själva. Samma sak gör na-
turligtvis kvinnorna fast

för dem blir det ännu mer
ödesdigert eftersom de verk-
ligen fysiskt och även socialt
tvingas ge upp sig själva.

Men hiir finns också, en au or-
sakerna till att det aldrig
kan finnas någon kuinnofri-
görelse utan en manlig fri-
görelse. Det h.andlar orL att
urskilja och ta tillbaka sina
förnekade delar.
Och det ltandlar också, om att
urskilja det gttre och. det inre
f örtrUcket. Kuinnans seruella
förtryck iir så. påtagligt och
sjiiluklart (eftersom ui alla
nå"gonstans uppl,euer det som
naturligt). Jag som ma,n upp-
Ieuer ju att jag uerkl.igen tir
tillsammans med henne. Hur
ska jag kunna se att jag Ldter
henne leua ut mina omeduet-
na ktinslor och att jag förtrgc-
ker mitt eget meduetande.

När jag träffade Eva så upp-
levde jag att jag inte fick
chansen att censurera mig
själv. Så kunde jag också vara
Iiten och stor, stark och svag.
Och då blir det också som om
mina upplevelser inte längre
handlar enbart om penis eller
om sjäIva utlösningen eller
om min egen drift. Att äIska
är en helhetsupplevelse, hela
kroppen är med. Och det är
också samlivet som är käns-
ligast för yttre såväl som inre
störningar. Om vi mänskor
vore trygga i vår kärlek skul-
le alla sådana "störningar"
kunna vara positiva upple-
velser som förde oss vidare in
i oss själva och in i varandras
sjäIar. I stäIlet blir de väl of-
tast en del av den gemensam-
ma förnekelsen, den hop av
förnekade upplevelser som
mannen och kvinnan tillsam-
mans samlar på sig.

Mycket av mitt eget beteende
mot både Eva och mina barn
har syftat till att inte kännas
vid. När jag befinner mig i det
där slutna tillståndet av för-
bittring är det som om jag
tänker: nån måste hå1la huvet
kallt i den här röran annars
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går vi under. Jag har sett detta
i mig sjäIv och också hos and-
ra män: genom att vara obe-
rörda och spela likgiltiga så
tar de på sig den tunga bör-
dan av att hålla relationen
flytande, de tror att om de
också visar sina våIdsamma
aggressioner och sin bitter-
het så pajar allt ihop. De är
också rädda för den tunga
börda av raseri och rädsla
som de bär på, därför tror de
att de tar på sig ett ansvar när
deras partner lever ut sina
känslor. Så kan män förneka
sig själva ända till skilsmäs-
san är ett faktum.

KiIIar flgr ofta i kritiska st-
tuationer. Mot den kuinnliga
barnsligh.eten suarar en n1,a,n-
Lig omognad, som yttrar sig i
riidsla för starka kiinslor och
konflikter med kuinnor. Jag
tror också. att behouet au di-
stans tiLL barn hiinger samn'Lan
nt.ed denna rcidsla för det
spontana, okalkaLerade och
kraftfull"a; barn tir ju mgcket
kraftfullare i sina ktinslor iin
uad uurna tir.

Sen tror jag också att det finns
en djupare förklaring till
mannens rädsla för kvinnor.
Mammorna utnyttjar sina sö-
ner. Mammorna tvingar in sö-
nerna i mansrollen om de själ-
va är vanmäktiga och oför-
mögna. Sonen får bli den som
ska göra det. Och så kompen-
serar de också sin egen dåliga
kontakt med vuxna män på
sönerna som får bti deras
"älskare". Mamman binder
sonen till sig och tvingar ho-
nom så småningom att bryta
sig loss på ett overkligt sätt.
Han tar en overklig roll och
förnekar alla djupare känslor
för modern. Den förnekelsen
blir till självstympning och
upplevs som ett självklart
tillstånd.

På så sätt kommer mödrarna
att bli stöttepelare för mans-
samhället och de hindrar
mannen att skapa en mogen
relation till en annan kvinna.
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Det märkliga är att jag tycker
mig se detta mer idag än un-
der det gamla patriarkatet.
Trots frigjorda gester är vi så
känslomässigt omogna och
oförmögna att upprätthåIla
vuxna relationer att vi måste
kompensera på barnen.

Därför har ju också mansrol-
len blivit barnsligare och mer
tonårsaktig: nu ska man vara
ung och tuff, då skulle man
vara gammal och ha pondus.

Både på mig sjäIv och på and-
ra män märker jag att det är
svårt att upprätthålla aukto-
riteten som far, att vara en
vägledare och förebild. Man
blir i stället lätt en kompis -en bland flera av grabbens
kompisar.

Och det är som ett tidens tec-
ken: barnsliga vuxna som Ie-
ker sex och som köper dyra
leksaker. Det är som om
mansrollen och fadersrollen
idag har blivit barnsligare.
Man ska vara sexuellt fri-
gjord, kunna byta partner,
vara konsumtionsglad, vara
kompispappa - en yttig öp-
penhet som döljer inre frusen-
het och förstelning.

Från direkt förtryck i patriar-
katet har vi fått en barnsligt
konsumerande och manipu-
Ierad människa. En rollspe-
lande man. Titta på krogar-
na vid lunch, män med tiil-
gjorda röster som håller till-
baka och spelar upp för var-
ann.
Och nu kommer jag tillbaka
till den inre nöden, till allt det
undanträngda som man inte
vill kännas vid och som jag
upptäckte så dramatiskt
under ett halvår för tre år sen.
Det var som om min barndom
och hela mitt förnekade liv
plötsligt välde fram. Tidiga-
re har jag gått med liknande
känslor av längtan efter de
starka känslorna. Jag bruka-
de fantisera om en stark
ouppnåelig förälskelse. Nu
ser jag det mer som att jag

Iängtat efter min egen kvinn-
lighet, min egen mjukhet och
min egen moderlighet.

Det är som om jag måste åter-
erövra mitt medvetande, både
det som jag låter andra män-
niskor bära och det som kolo-
nialiserats av de kommersi-
ella bilderna. Inte Iängre upp-
leva människor som karike-
rade delar av mig själv utan
som verkliga och enastående.
Den så kallade mansrollen
har för mig egentligen inne-
burit ett försvar mot en inre
upplevelse och kaos, sorg
och aggression. Men i rollens
stelnade hårdhet finns inget
verkligt försvar mot sjäIens
mjukdelar. Det går inte att
bara täppa till. Min roll gör
mig främmande inför mig
själv, jag blir standardise-
rad och lätt att manipulera av
yttre makter.

Min nattsida, allt det jag inte
vill kännas vid - där sitter
min kraft förankrad. Jag vill
bli tydlig inför mig själv och
inför andra. Inte tala i halva
meningar för att utforska hur
omgivningen ska reagera på
vad jag säger innan jag sagt
färdigt meningen. Inte gå un-
dan för konflikter - för att
jag känner vanmakt. Gå in i
mitt eget raseri så att all kraft
frigörs titt skapande arbete
och kärlek.

Dtirför tror jag också" att den
kris som sd må,nga killar förr
eller senare måste uppleua
niir deras sociala sgstem fal-
ler sanrrnan och. stöttorna i
form au karrid,r och familj
och pengar inte löngre finns
så sjiiluklart - diirför tror jag
också" att den krisen iir en
chans för kil,l.ar, nå.got posi-
tiut och nå.got att bugga uida-
re på.. Htir finns motstå,ndet
mot utsugning och ouerklig-
het. Att få,nga upp krisen och.
Leua igenom den, det tror jag
d.r en au mansrörel,sens uik-
tigste uppgifter. Det må,ste
uara" utgå"ngspunkten för
kampen. o
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Början till en föråindring

sveriges första mansläger ägde rum i stockholms skär-
gård i slutet av augusti. Id6n med mansläger kom från
flera olika håll. Kvinnogruppernas arbete och kvinno-
lägren var en inspiration, erfarenheterna från RFSU:s
sex- och samlevnadskurser och arbetet i mansgrupper,
"Befria mannen-grupperna", gav också impulse-r.

Hösten 1976 hölls ett helglä-
ger eller helgkurs enbart för
män. Arbetet med den helgen
började långt tidigare och
skärgårdslägret blev en di-
rekt fortsättning av den första
lilla "provbiten".

Det var svårt att hitta nå-
gonstans att vara eftersom
kursgårdar och andra lämp1i-
ga lokaler bokas åratal i för-

väg. Därför hamnade lägret i
slutet av augusti. En dålig tid
på flera sätt och säkert en bi-
dragande anledning till att
övervikten av intellektuell
medelklass blev så markant.

Från början stod det klart
att vi inte hade mycket pengar
att röra oss med. Totalt kom
lägret att kosta deltagarna 350
kronor per person. Det gick

Text: Gunnar Eriksson
Foto: Sven Melander

vägen med självhushåll och
snål planering av maten - al-
la ekonomer och experter till
trots lyckades vi hålta mat-
kostnaden under 10 kronor
per person och dag.

Viktigt var att alla ställde
upp solidariskt och tog med
sig förning. På det sättet slapp
vi bland annat köpa dyrt kaf-
fe. Särskilt när det gällde
matplaneringen hade vi män
stor nytta av samarbetet med
de kvinnor som ansvarade för
kvinnolägret. Typiskt nog
kunde vi nämligen inte finnå
en enda kille som klarade av
att mängdberäkna och plane-
ra maten för lägret...
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TilI en början var det inte
många som anmälde sig utan
en lång tid under våren var
det lätt att misströsta. Men
tack vare att vi höll kontakt
med varandra och gav var-
andra mod kunde vi arbeta
vidare. Känslan blev så små-
ningom den att nog satan ska
vi hitta tillräckligt många
som vill vara med. Mot mitten
av sommaren fylldes också
lägret.

Under vårens ständiga tele-
fonerande och övertalande
och kontaktande planerade de
av oss som arbetat med
RFsu-kurser en del föredrag
och beställde föredragshålla-
re.

En stor del av arbetet på
manslägret skedde visserligen
i små samtalsgrupper men för
att få impulser till samtalen
och viktig bakgrundsinfor-
mation behövdes föredragen.

Vi hade också filmerna "Fa-
mily life" och "Ska vi gå hem
till dig, till mig . . ." som inspi-
rationskällor. Samt litteratur
och artiklar från RFSU och
Befria Mannen.

Förutom allt prat ingick yt-
terligare en del i program-
met: kontakt- och dramaöv-
ningar. Män har som bekant

svårt att ta i varandra, det
finns djupa och svårIösta
knutar i de flesta män som är
direkt kopplade tilt rädslan
för homosexualitet och bidrar
till främlingsskapet mellan
män. Att bara prata om detta
leder bara en liten bit på väg,
kontaktövningarna var nöd-
vändiga. Extra laddat blev det
hela av att flera bögar var på
lägret.

På manslägret hade vi också
drygt tio barn med oss, till
skillnad från kvinnolägret där
man försökte undvika barn så
långt möjtigt.

Från början hade vi tänkt
att barnen skulle tas om hand
till stor del av 3 eller 4 killar
som arbetar med barn profes-
sionellt. Det blev inte så. I
stället föIl ansvaret på pap-
porna och övriga lägerdelta-
gare.

Men som vi är hade vi hårda
krav på att fungera effektivt
och det blev genast en konflikt
när vi började prata om hur vi
skulle "klara av" barnen.
Självfallet betraktades bar-
nen, som ett slags hinder som
måste undanröjas på ett smi-
digt sätt.

Den fungerande lösningen
blev dock till sist att vi dela-
de på ansvaret för barnen och

att många av oss som inte har
barn fick tillfälle att få kon-
takt med dem.

För mig var det fint att få
lära känna några av barnen
som var med och jag tror att
många kände på samma sätt.
För nästa mansläger tror jag
att frågan om barn ska vara
med eller inte kommer att
rådbråkas - frågan är ju om
lägret och vi vuxna var lika
bra för barnen som de var för
oss. Själv tror jag att hur man
än pratar om lämplig eller
olämplig mitjö för barn kan
det väl knappast finnas bättre
miljö än över 60 vuxna som
nästan alla bryr sig om dem?

För den som vill veta mer
om hur manslägret fungerade
kommer så småningom en
RFSU-bulletin med närmare
beskrivningar och jag hoppas
att fler hade den känslan jag
fick: det är så här det kunde
vara.

Under en kort vecka i slutet
av augusti levde över 60 män
och barn på Angsholmen i
Stockholms skärgård. Lägret
var en naturlig fortsättning på
arbetet i Befria Mannen-
grupper. Den öppna stäm-
ningen, värmen och insikten
gav oss en vision av hur det
borde vara... u

Befria
ilIannen
Under de senaste tre åren har
något som liknar början till
en mansrörelse utvecklats.
Kjllar har slutit sig samman i
mindre grupper för att tala
med varandra, medvetande-
grupperna har fått kontakt
med varandra och för ett par
år sedan kom regelbundna
stormöten igång.

Orsakerna till att killar sök-
te kontakt var olika: en UPP-
levelse av isolering från and-
ra män, att man aldrig haft
riktigt förtroendefulla och
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djupa samtal med män, att
man upplevde den kompakta
mansrollen som ohållbar för
ett mänskligt samliv, att man
krisade med sin tjej, att jobbet
inte gav det man väntat sig
OSV.

För alla innebar detta att
tala med män i en grupp på
detta sättet en islossning, att
öppet och förbehåIlslöst kun-
na prata med andra män om
allt man hållit inne, att plöts-
ligt se nya sioor hos sig själv,
att se gemensamheter med

andra, att kunna känna och
visa närhet och värme för
andra män.

Men problemen i grupperna
var också stora: öppenheten
tedde ofta inte till de fördju-
pade relationer man längtat
efter, ofta hölls diskussioner-
na på en neutral nivå, saklig
och manlig. Efter några må-
nader ebbade kraften ut hos
deltagarna. De flesta grupper-
na har en livslängd på om-
kring ett år. Och ofta så träf-
fades inte killarna efteråt. Det



svåra har alltså varit att bry-
ta igenom den likgiltighet, den
bepansring, som är så typisk
för samvaro män och män
emellan. - Och som är en
förutsättning för att de ska
konkurrera och för att de inte
ska uppleva en verkligt djup-
gående solidaritet. Efter om-
kring ett år så drog sig män-
nen åter tillbaka till sina pri-
vata rum - tacksamma för
de förändringar de upplevt.

Nu har vi kommit titl en
punkt då vi inser att vi dels
måste fördjupa vår medve-
tenhet om den inre personliga
problematiken, dels måste
förstå vilka yttre krafter
som vidmakthåller och för-
stärker våra inre låsningar.
Det personliga måste sam-
manbindas med det politiska.
Varifrån kommer denna van-
makt, denna ofönnåga att
reagera mot förtryckande
livsvillkor? Vi vill frigöra den
energi som vi nu lägger ner i
ofruktbara, prestigeladdade,
sjäIvdestruktiva handlingar
som bara gynnar andra än oss
själva. Vi vill bryta igenom
den bepansring inom oss som
gör att våra handlingar inte är
ett uttryck för vad vi känner.
Den bepansringen är ju en del
av mansrollen: den hårda
ytan, tuffheten, tystnaden,
likgiltigheten, prestigen. Den
mansrollen tjänar perfekt det
patriarkaliska och kapitalis-
tiska samhället.

Efter ett års diskussioner
har vi nu återknutit till de ti-
digare stormötena som hölls
inom Befria mannen. Syftet
är att både fortsätta med
medvetandegörandet i mans-
grupper men också att arbeta
utåtriktat för att skapa opi-
nion. Stormötena kommer att
fortsätta som förr en gång i
månaden. De har bland annat
till uppgift att slussa in nya
killar i verksamheten.

Om du är intresserad, skriv
till
Befria mannen
Box 4056
102 61 Stockholm

gaa
LASTIPS
(till stor del hämtat från Be-
fria Mannens litteraturlista)

Böcker
Bjrkly, A mfl: En bok om

menn. (Pax, Oslo 1976, Kom-
mer på Gidlunds )

Andersson, S: Freud, Reich
och den förtryckta sexuali-
teten. (Prisma, Lund 1976)

de Beauvoir, S: Det andra kö-
net (A&W, Sthlm 1973)

Bergom-Larsson, M: Männi-
skan i det vertikala samhdl-
let. (Pan, Sthlm L974)

Clausen, C m fl: Mannen i
manssamhället. (Gidlunds,
östervåla 1975 )

Engels, F: Familjens, privat-
egendomens och statens ur-
sprung. ( Arbetarkultur,
Sthlm 1973 )

trYedriksson, M/[Iansson, B:
Kiirlek, jämlikhet, äkten-
skap? (W&W, Sthlm 1975)

FYomm, E: Kärlekens konst
m fl böcker (NoK, Sthlm)

C.oldberg, H: Mansrollens risk-
ker. (Forum, Lund 1976)

Hite, S: Hite-rapporten. (Ti-
den, Sthlm 1977)

Holm, E: Den maskulina mys-
tiken. (W&W, Sthlm 1976)

Holter, H: Könsroller och sam-
hällsstruktur. ( Prisma,
Sthlm 1970 )

Holter, H: Familjen i klass-
samhdllet. (Aldus, Sthlm
1976 )

Hägg, M/Werkmäster, B:
Kvinnor och sex. (Författar-
förlaget, Uddevalla 1973)

Liljeström, R: Uppväxtvillkor.
(Publica, Sthlm 1975)

Liljeström, R: Roller i om-
vandling. (SOU 1976:1)

May, R: Kärlek och vilja. (Al*
dus, Sthlm 1973)

Malinovski, B: Sex och tabu i
ett primitivt samhälle.
(R&S, Sthlm 1968)

Mead, M: Kvinnligt, manligt,
måinskligt. (Sthlm 1948)

lVfllet, K: Sexualpolitiken.
(R&S. Sthlm 1971)

Mailer, N: Könets fånge. (AI-
dus, Sthlm 1971 )

Paulsen, M: Rätten att vara
människa. (R&S, Sthlm
1975 )

Reiche, R,: Sexualitet och klas-
sekampe. (Pax)

Reich, W: I)en sexuella revolu-
tionen m fl böckc'r. (Nst,
Sthlm 1971)

Rowbotham, S: Manssamhäl-
le och klassamhälle. (Nst.
Sthlm 1976 )

fidskrifter
RFSU-bulletinen. RFSU, Box

17006, 10462 Sthlm.
Rådsmakt 6-:l /76. Temanum-

mer om familjen. Box 31 102,
400 32 Gbs.

Fjärde Internationalen 5/75:
Temanummer om familjen,
Box 9031, 10271 Sthlm.

Auktoritär barnuppfostran,
sexuellt förtryck och politi-
kens irrationalitet. Arbetar-
press Pamflett nr 2, Box
31 134, 400 32 Gbg.

Psykologi i teori och praktik
3/1976: Temanummer orn
mansrollen. c/o Eva Marian-
ne Haglund, Norrbackag. 4,
113 41 Sthlm

\4 45/77. Temanummer orrl
mansrollen.

Skivor
I höst har den första "mans-
skivan" på svenska kommit.
Se upp för livet med Arbete &
Fritid. Den innehåller sånger
och instrumentalmusik soln
ursprungligen gjordes till en
utställninfl om mansrollen på
Kulturhuset i Stockholm hös-
ten 1976, MNW 75P.

Det finns också några andra
skivor som mer eiier mindre
tar upp mansrollen t ex Robert
Karl Oskar Broberg: Vem är
det som bromsar och vem är
det som slliuter på? RKOP.

Jan Hammarlund: Landet jag
är van vid (Silence).

Bent JacobssonI Bösse ("bös-
se" är dct danska namnet på
en manlis homofil ) Demos 24.
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som har tillgång tiII mannens
känslor : älskarinnan, hustrun.
Med hennes hjälp vågar man-
nen tydligen stiga ned i de
mörka djup där okontrollera-
de och farliga känslor lever
sitt blinda maskliv. För att
åter stiga till ytan, stärkt, och
kunna återta kampen - arbe-
tet - i dagens klara ljus. Det

verkar som om samlaget
om det nu inte begränsas till
det glada och konsekvenslösa
knull som många män tydti-
gen drömmer om - hade sam-
ma vådliga och hotande för-
tecken. Konflikten mellan
känslornas värld och mans-
rollens krav på effektivitet'
rationalism, prestation 1åg i
öppen dag.

När skapas det där hårda
och förtvivlade skalet under
vilket mannen gömmer sina
viktigaste och mest avgörande
känslor? Hur byggs det på ge-
nom åren så att det till sist
tycks göra nästan outhärdligt
ont när man ska försöka kom-
ma åt känslorna ? Byggs detta
skydd för att den som härskar
över ens känslor också har
makt över en?

Nu är ju känslor inte bara
kärlek. Vi har hela registret
från vitglödgat hat och förakt
till vänskap, lust och kärlek.

Det föreföli som om den här
avskärmningen ägde rum
mycket tidigt och som om mo-
derns roll var minst lika vik-
tig som faderns.

Faderns roll var lättast att
få syn på - den beundrade
och ouppnådde som man täv-
lade med och ville avtvinga
kärlek och respekt. Krister
gav ett uppslag när han tala-
de om den identitet "där man
inte hyste några förväntning-
ar eller förhoppningar, bara
rädsla". Rädsla som skapar
aggressivitet. Det var en sida
av saken, kanske den som
mest hörde ihop med fadern.
Men moderns roll?

Vi talade med kvinnor som
var systrar, mödrar, döttrar,
älskarinnor och hustrur till
män, för att få syn på våra
egna beteenden.

Vårt bidrag till kampen, fri-
görelsen - för båda könen -kunde vara annat än redan
färdiga svar. Om två måna-
ders arbetsam kamp med det
här numret har gett någon in-
sikt om problemen och angett
någon riktning är det för vår
del mot större varsamhet, för-

rfrt

F:ft.:, ".
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Början
till en dialog?
Vi har lyssnat till vad männen
sagt och till vad de inte sagt
medan vi försökt hålla våra
egna tolkningar i schack.

Det tycks som om det var
i kriser som män talar upprik-
tigast och verkligen försöker
få syn på de blockeringar som
gjort att något "gätt snett".
Lyssnaren är oftast den enda
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siktighet, tveksamhet, tvivel.
Hur handlar vi själva mot de
män som är våra bröder, sö-
ner, fäder och älskare? VilI vi
tvinga dem att tala på det
språk som vi nu blivit sådana
överdängare på känslor-
nas? Det är säkert nödvändigt
och viktigt. Men viil männen
tala med oss idag - något som
förefaller ytterst tveksamt
- måste vi också lyssna. på
hans villkor titt att börja med.

Om dialogen ska börja mås-
te nog också vi kvinnor rensa
bort en del smickrande fördo-
mar om oss själva, och försö-
ka få syn på vårt verkliga för-
hållande till männen. T ex
börja med att ställa frågor:

Använder vi våra känslor
tiil att skapa förtroende,
trygghet, därigenom säkerhet
som leder till generositet, öp-
penhet och längre fram till so-
lidaritet, inte bara med kom-
pisarna utan också med "tje-jerna"? Eller använder vi vår
känslomakt över männen som
medel till kontroll och ut-
pressning? Skrämmer vi dem
för livet för känslor? Blir
kvinnan (modern) 

- som
Erik säger - någon som bör-
jar gråta ? Mot tårar kan man
inte värja sig. Bara tyst gå sin
väg. Eller trösta. Rollen som
mors lilla kavaljer är smick-
rande - för modern. Borger-
skapets kvinnor har med
framgång ägnat sig åt martyr-
rollen, samtidigt som de låtit
sonen ta makens plats, som
stöd och uppmuntran.

Vi gör kanske inte så. Men
begår vi kanske andra miss-
tag?

- Hur och för vad anklagar
vi männen? Ofta går det ut på
att de inte "ställer upp" käni_
lomässigt. Men vem bestäm-
mer villkoren ? Hur projicerar
vi vår egen uppfattning av
mannen och oss själva på våra
söner? Används inte t o m vår
nya kvinnouppfattning ibland
som tillhygge mot mannen?
Hur.-1e1 vår egen anpassning
ut till det här samhället? Vil:
ken förebild ger vi i praktiken?

Psykologiserande frågor,
kanske. Men frågor som leäer
till en självrannsakan så att
debatten kan föras friare och
renare måste vara bra. Att vi
gör klart för oss vad vi egent-
ligen överför idag och vad vi
vill överföra. Ar det samma
sak?

Mannen har inte ensam sku-
rit till sin mansroll. Systemet
har tvingat den på honom och
oss. Men vi - varenda en av
oss kvinnor - är medansvarig
om han fortfarande tvingas ta
på sig den gamla hårda, trista
uniformen. Eller om vi hjälper
till att trevande hitta en an-
nan klädsel. Som kanske är
gemensam för oss båda. Eller
- antagligen - olika men på
ett sådant sätt att den ger
maximal glädje, lust och ut-
trycksfullhet åt båda könen.

Då blir det också tydligare
var de verkliga hindren för
mänsklig tillvaro finns, och
vad som skall angripas. "Vi
måste börja tala om vad vi
egentligen väntar oss av li_
vet."

Börjar vi så småningom ta-
la med varandra, försiktigt
utvidga de fält som är våiagemensamma arbetet,
sexualiteten, familjen, friti-
den - borde vi också kunna se
de egenskaper hos de båda kö-
nen som är viktiga och värde_
fulla och som vi vill ha i det
nya samhället. Eske Holm har
uttryckt det:

prestige i hans ucisen. Ja, d.et
utm"cirkande för h.onom tir
hans uiisen, mqn Liigger ome-
delbart mcirke titt det, men
hans uiisen cir ingen konstpro-
dukt; han ucicker tittit d.cirför
att han inte spelar roller.Iion
kan Ie och grå"ta, sotrL ui alla
en gång har kunnat utan att
förlora ansiktet. Vi andra blir
glada och goda au att uara till-
sammans med honom, han på_
minner oss orn ncir ui tir som
aLlra biist, uilket f å mtinniskor
ostraffat klarar sig ur. Men
han gör det. Ntir jag stöter på.
honom eller hittar honom hos
mig sjiilu uet jag att jag har
rcitt: m.annen cir bcittre cin han
qiort sist sjiilu till, och jag
blir upprörd och tcinker på.
mitt eget liu, på alla mina råI-
Ler, sonr i de allra ftesta fatl
tir mgcket lå"ngt fjcirrrtade från
det jag inte tuekar att kalla
det u.rsprungliga. Det kan
ktinnas som ett hugg i hjiir-
tat, som ncir rnan ttinker pd. ett
besök som man aldrig fick au-
Iagt.Är det en pårninnelse om
den omistliga uiirdiglteten eI-
Ler egenarten i det cannuska
upproret, detta att rnan sciger
Ja tiLL nå.got i sjtitua nejet?
Detta upproriska FöR något
mitt i reuoltens MOT.

G år man helt in för att rent
och. utan all falsk anspråks-
Iöshet uppsöka dessa egen-
skaper i sig sjcilu oclr and,ra,
oclt udqar tnan på.minna sig
sjcilu om de dcir snabba in--
blickarna m&n fick om hur d.et
kunde se ut, så uittrar köns-
rollerna bort och det finns
ingen annan kamp kuar tin
den som tir gemensam för bå-
da könen. Definitionerna på"
mqskulint och feminint faller
bort efter att kqnske ha fgltt
sin funktion som en öuerg,ång,
och Liimnar plats för en tiing-
tan efter att på" nAtt definiera
ett gemensamt öde: att uara
m.iinniskor på ett miinskligt
scitt i en ud.rld, eller på ett klot
som ui nog behiirskar, men i
uars kretslopp ui egentligen
inte uet uilken funktion ui skq
faLIa."

IGtja Walddn

Ett tredje alternatiu tir honom
man sjcilu drömmer om attua-
ra, eller ser i en glimt tika
snabb som en sAn. På gatan,
bakom ett butiksfönster eller i
b u s s e n. H an ut str dl ar mild.h et,
men h.an iir inte enbart foglig,
han rör sig auspcint utan att
uerka slapp; blicken cir öppen
och i ansiktet finns ett leend.e
på lut. Han lyssnar utan att
hela tiden uara på utig nå.gon
annanstans, tiden tir hans ud,n.
Han behöuer inte uisa ltur bra
hun dr uid uarje tittfiitte som
bjuds. D et finns nå,got omut-
Iigt i hans framtoning, men
samtidigt finns det inget au
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SKV-
nytt

Politiska fångar
i Paraguay
I mitten av oktober kom till Sve-
rige tre män från Paraguay, som
suttit fängslade i 19 år för politisk
verksamhet. Vid en konferens i
Stockholm skildrade de den
grymma terrorn i deras hemland
och berättade att bland de fång-
ar som sitter inspärrade i kon-
centrationsl ägret " Embosca6ls" -ett tidigare ungdomsf ängelse
som nu härbärgerar de flesta av
de politiska fångarna - finns ett
tl0-'"al kvinnor och 15 barn, alla
barnen födda i fängelse.

Deras uppgifter stämmer väl
med en rapport vi har i händerna
från en kvinnodelegation som i
mars-april detta år besökte en
rad latinamerikanska länder. De-
legationen, som bestod av kvinnor
från KDV och Kvinnliga juris-
ters internationella förbund, sä-
ger i sin rapport från Paraguay
att några av kvinnorna som nu
sitte.r i Emboscada suttit fängsla-
de sedan 1960, andra sedan 1964.

Kvinnornas och barnens iiv är i
fara, säger rapporten, på grund
av de svåra förhållandena i läg-
ret: 38 gr. värme, usel mat och en
otrolig trängsel. Bland de fall rap-
porten nämner är en kvinna vid
namn Selua Rantirez som trots
långt framskridet havandeskap
torteras svårt och GladysMancu-
e/1o, "som hålls fängslad under
svåra ocl-r förödmjukande förhål-
landen tillsammans med sin lille
son som fötts i f ängelset ! Han är
den yngste bland fångarna, 2l/2
år gammal. . ."

(Samma dag som vi skriver det-
ta har SKV telegraferat till Pa-
raguays president med krav på
frihet för Gladys Mancuello som
enligt meddelande vi fått just in-
lett en hungerstrejk för att bli fri
och få veta var hennes rnan finns;
han fängslades tre dagar innan
hon själv föll i polisens klor -honvet inte vad som skett med ho-
nom. SjäIv blev hon, fast havan-
de, grymt torterad efter fängslan-
det).

I kvinnodelegationens rapport
berättas om fasansfulla tortyr-
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bundsstyrelse. När därför de tre
männen från Paraguay sa: "Omni
kunde göra något för dessa 80

kuin,nor och deras barn skulle det
betgda oerhört mycket för dem -nter iin ni kan alra",ja, så var det
naturligt för oss att tänka på vå-
ra medlemmar och vår tidnings
läsare som alltid är snara att visa
solidaritet i handling.

De paraguayska vännerna i vän-
skapsföreningen känner vägarna
och adresserna för att få fram
hjälpen. Ni kan alltså med fullt
förtroende sända era bidrag till
oss (vårt postgironr kan ni väl
utantill, men för säkerhets skull
har ni det här: 513 23-4.) Skriv på
talongen "Paraguay". Låt oss
hjälpas åt att hjälpa. Det faller
sig naturligt om man själv för-
söker sätta sig i samma situation
som t ex den hungerstrejkande
Gladys Mancuello med ett litet
barn innanföi. galler och en stän-
digt gnagande sorg och ängsian
för att den människa som står
henne närmast inte längre finns
bland de ievande. VS

Carlos Marcelo Mancuello R.ios,
född i fängelse den l0 augusti 1975.
Idag politisk fånge i Emboscada
tillsammans med sin mor Gladys
Mancuello.

metoder: fångarna utsätts för
över 40-gradig hetta, vägras vat-
ten, man bränner fingertoppar
och tunga med cigaretter etc. Men
det berättas också om hur be-
hjärtade människor söker hjälpa
fångarna och deras familjer. De-
legationen fick ett mycket gott in-
tryck när den på närmare håll lär-
de känna den paraguayanska kyr-
kans agerande till försvar för de
mänskliga rättigheterna och för
att hjälpa förtryckets offer. Man
har organiserat en "Kyrkornas
nödhjälpskommitt6" som fram-
för allt ägnar sig åt dem som be-
rövats sin frihet och åt deras fa-
miljer. Det rör sig om hjälp i form
av pengar, mat, kläder, läkeme-
del etc. samt juridisk rådgivning
och hjälp genom en grupp advo-
kater. Den ekonomiska hjälpen
inriktas speciellt på fångarna
själva, eftersom deras häIsotill-
stånd är mycket dåligt - un-
dernäringen är ett stort problem.
Representanter från kommitt6n
reser regelbundet till "Embo-
scada" som är beläget 50 km från
huvudstaden A suncidn.

I Stockholm och Uppsala bil-
dades i våras svensk-paraguays-
ka föreningar med syfte att stöd-
ja det paraguyanska folket. I sty-
relsen för stockholmsföreningen
finns två medlemmar i SKV:s för-
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är inte bara MOSKVA
OCh LENINGRAD

Vi flyger också till

JAPAN
OST- och SYDOST-

ASIEN
Närmaste vägen går via Moskva

Allt fler llyger också
från Stockholm till:

OSLO, AMSTERDAM
OCh KöPENHAMN

MED AEROFLOT

Tel.08/21 02 14, 2i TO 07
Besöksadress: Sveavägen 20

Postadress. Box 400 07,
103 41 Stockholm



Gustav {onsson,70år
Flickor
på glid
en studie i kvinnoförtryck
Berättelsen om flickor,
intagna på barnbyn Skå
för 2O-3O år sedan.
"De har fått spela så
gott det går med de
särnsta korten. "
Hur har det gått för
dem? Hur ser de på sin
situation så här långt
efteråt?

Det sociala arryet
Bearbetad uppl aga av
Gustav Jonssons dok-
torsavhandling. En kart-
läggning av de krafter
som ligger till grund för
uppkomsten av asociali-
tet.

FHga Gustav
Flickor frågar.
Mammor frågar,
lgjkar och pappor
Iragar,
Familjer frå gar.
Brevfrågor frän barn,
ungdom och föräldrar
besvarade mot bak-
grund av Gustav
Jonssons sakkunskap
och stora livserfarenhet.
Viktiga böcker för barn,
ungdom och föräldrar.

Att brvta
det sociala ar"vet
Vilka samhällsresurser
behövs för att bryta det
sociala arvet. Tyngd-
punkten i boken gäller
närkampens villkor för
eftersatta grupper i vårt
samhälle.

Böcker av Gustav Jonsson utgivna av

-6*IDEN/FOLKSAM
Finns i bokhandeln

a-
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Temamöte i
Giiteborg
SKV/Göteborg anordnar tis-
dagen den 24 januari 1978 ett
temamöte på Nordgården
kring Vi Mänskors nummer
"Att vara mor - att vara barn
i Sverige idag". Louise Wal-
den från Vi Mänskor inleder
temadiskussionen.

NEJ TILL NEDRUST-
NING AV BARNOMSOR-
GEN
FöR FLER,A DAGHEM
OCH FRITIDSHEM
MOT HOJNING AV
AVGIFTEN

Det är parollerna för en demon-
stration lördagen den 3 dec. med
uppstälining kl. 14 i Kungsträd-
gården som en arbetsgrupp bestå-
ende av SKV, Grupp 8, flera dag-
hemsgrupper och kvinnoorgani-
sationer anordnar.

På ett möte den 24 september
av SKV-Innerstaden beslöts att
göra något åt det katastrofala lä-
get som barnomsorgen befinner
sig i. Rigmor och Lena som är vå-
ra representanter i barnomsorgs-
gruppen redovisade de senaste
siffrorna, där köerna tycks bli
längre, kvaliteten sämre och man
dessutom tänker höja avgifterna
till den grad att många inte
kommer att få råd att ha sina barn
på dagis.

Tillsammans med Grupp 8 och
de andra ovannämnda grupperna
ska vi demonstrera och överläm-
na våra krav till de berörda myn-
digheterna. Vi hoppas att så
många SKVare som möjligt och
andra ställa upp !

På samma möte berättade Ce-
ciliaMolandersorn har levt i Viet-
nam under 2 är om kvinnorna i
Vietnam och visade bilder där-
ifrån.

Fini Smålan, medlem i SKV se-
dan många år, berättade om sitt
innehåIlsrika Iiv, lördagen den
15 oktober. Hon har bl a upplevt
nazitidens början i Berlin och det
var mycket intressant särskilt för
våra unga medlemmar att föija
hennes spännande berättelse om
många olika människors öden un-
der fascismen i Hitler-Tyskland,
som de egentligen vet alldeles för
Iitet om.

Den 6 nov. hade SKV-[enersta-
den ioppmarknad. Det blev ett
bra netto fast de exakta siffrorna
ännu inte är kända, när detta
skrivs. I och med det har SKV-
Innerstadens lokalfond kommit
upp till uppskattningsvis 4 000

kronor. Vi samlar nämligen peng-
ar till en egen lokal, där vi kan
träffas, ha möten och sälja våra
tidningar och skrifter. Alla bidrag
är välkomna till pg 60 14 32 - 8,
SKV INNERSTADEN.

Margot Mårdh, SKV, Stockholm

IIar ditt bibliotek Vi Måinskor?
Kontrollera - om inte - be
bibliotekarien beståilla den. Vi
Mänskor borde finnas på alla
bibliotek och filialer.

Boken en
personlig gåva

Stort sortiment, personlig service i Kulturcirkeln.

@fiurcirlreln iiiliå#HolM

NYÅNIMOSKUA
27/12-3/1. 1:a klass fr Sthlm

1.950:-

eller
TE]IINGRAD

28/12-4/1. 1 :a klass fr Sthlm

1.775=-
Anslutningsflyg fr Göteborg 125:-

Priserna inkluderar flyg, logi, hel-
pension, daglig sightseeing, balett
och cirkusbesök samt nyårssup6
och besök på folkhushållnings-
expon där slädfärd med troika

ingår.

Anmäl i tid då platsantalet är
begränsat I

FöRBUNDET
SVERIGE-

SOVJETUNIONEN
Katarinavägen 20,
1 16 45 Stockholm
Tel. 08/44 06 00.

Postgiro: 45 33 17 - 0

Jag är intresserad av Nyårsresan.
Sänd prospekt!

Namn:

Adress:

Postnr o. -adress: ......
vm 5-6/77

Köp
en
bok
från

Bo
Cavefors
Bokförlag
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KVITT ELLER DUBBELT

I3 RATT

Samtliga kostar per kartong om
'1 000 st. kr 63:- inkl. moms.

Samtliga finnes med garanterade
vinster för 500:-
Porto tillkommer.

FöRENINGSTRYCK MiNiMUM 40:-
Prov sändes på begäran.

O.U. OAITER AB
Box 41 . 161 26 Bromma
Kvarnbacksväqen 67
Telefon ulzsöq00, 2s 84 75

För Indokinas Postgiro
kvinnor och barn s tB zJ - 4
I början av detta år, närmare bestämt den 17 februari, kom den första
inbetalningen till vår insamling för kvinnocentret i Hanoi. Sedan dess
har drygt 33 000 kronor influtit. Och dessutom har våra vänner i FNL-
grupperna samlat in 20 000 kronor för samma ändamål och överläm-
nat till oss. Det betyder att vi nu är uppe i över 53 000 kronor - ett strå-
lande resultat. Vi tackar varmt FNl-grupperna för deras hjälp och vi
tackar er Kära läsare som så frikostigt bidragit till detta fina resultat.
Insamlingen fortsätter oförtrutet. Vi hade ett inbetalningskort med i
senaste numret av vår tidning och på mindre än 3 veckor har ni som
läser vår tidning sänt in öuer åtta tusen kronor. Varje dag när postgirot
kommer är en glädjedag ! Tack ska ni ha. Fram i december ska vi via
Vietnams ambassad i Stockholm sända pengarna till våra vänner i
Vietnams kvinnoförbund.

Och nu till redovisningen.

Transport 379 523:63 Dagny o Roland Tyrell, Hägersten,
Vietnam-o. Laosförb. för vänskap Till Iris Anderssons minne 50:-
o. Solidaritet 20000:- Elsa Peterson, Hägersten,
Brita Andersson, Göteborg 50:- Till Iris Anderssons minne
Svea Söderman, Johanneshov 50:- Viola Wahlstedt-Guillemaut,
Inga Tell, Vällingby 50:- Värmdö
Gunilla Hansson, Stockholm 30:- Ingrid Ahlberg, Göteborg
Maj Wechselmann, Stockholm 50:- Eva Daniclsson, Johanneshov
Britt Björkman, Uppsala 15:- l,ottie Hellström, Eskilstuna
Berit Erikssor-r, Stockholm 15:- Magda Sohlberg, Stockhohn
Bjurslättavcl. av SKV Göteborg 100:- Eva Tedenmyr, Bromma
Margit Wall, Johanneshov 30:- Hildegard Liedholm, Enskede
Annika t'iner, Enskede 100:- Anna Pettersson, Avesta
Maria Adlercreutz, Stockholm 150:- SKV:s göteborgsdistr. ins.
Kristina Elmdn. Billdal 100:-
Gunhild Johansson. Möindal 50:-
Maja Bolling, Göteborg,
Till minne av Honorine Hermelin
Carin Harpen, Henja Larsson o.
Astra Grönholm 200:-
Astrid Sjökvist, Tyresö, Till Honorine
Hermelins minne 10:-
Hillevi Svedberg, Stockholm,
TiIl Honorine Hermelins minne 200:-
Legrid Reinius-Larsson, Bromma,
Till Honorine Hermelins minne 20:-
Ingrid Lyberg, Spånga
Sonia Andersson, Hägersten 10:-
SKV:s förbundsstyrelse
Till Honorine Hermelins minne 100:-
Adelyne Cross-Eriksson, Vällingby
Till Honorine Hermelins minne 20:-
Britta Lorentzon, Enskede,
Till Honorine Hermelins minne 25:-
Ester Lindmark, Vännäs,
Till Honorine Hermelins minne 25:-
Valborg Svensson, Spånga,
Till Honorine Hermelins,
Henia Larssons o.
Iris Anderssons minne 75:--
Sonja Borg, Göteborg,
Till Honorine Hermelins minne 25:-
Birgit P. Lindesberg,
Till Honorine Hermelins minne 50:-
May Ståhl, Norsborg,
Till Iris Arderssons minne 50:-
Eva Eriksson, Hägersten,
TiIl Iris Anderssons minne 140:-
Britta o Hasse Gustafsson,
Hägersten, Till Iris Anderssons
minne 50:-
VPK-avd., Hägersten, Till
Iris Anderssons minne 75:-
Linn6a Elfström, Bromma,
TiII Iris Anderssons minne 100:-

till minne av Honorine Hermelin200:-
Inga-Lill Askelöf, Stockhohn 15:-
Astrid Torstensson, Gtiteborg 100:-
Inger Strömsten, Stockholm 100:-
Margareta Fors, Vällingby 10:-
lena Hellsten. Laholm
Bitte Lindberg, Stockholm 50:-
Majvor Mäki, Kaunisvaara 100:-
A. Brix, Luleå
Erik Johansson, Mölndal
Jenny Brännström,
Glommersträsk
P. Westman, Stockholm
Folke Lindberg, Skärholmen
Alma Ylipää, Sattajärvi
Vilma Gustafsson, Hägersten
Marianne Hofsten, Bromma
Meg Wall, Johanneshov
Marie Nilsson, Sollentuna
B. F'allström, Karlskoga
Brita Johansson, Halmstad
Annica Persson, Hässleholm
Birgit o. Hilding Andersson,
Johanneshov
Greta Lindblom, Göteborg
Pensionär, Bromma
Anonym, Solna
Kerstin Lindström, Lycksele
Alice Söderman, Solna
Elsie Hjalmarsson, Uppsala
A. Rudling, Djursholm
Berith Johunen, Jönköping
Gm Mia Emsheimer. Stockholm
Bössinsamling 1 865:-
Inger Sterner, Göteborg,
Till Inger Nordgrens minne 25:-
Edit Hiibinette, V:a Frölunda 100:-
Marga Andersson, Ludvika 100:-
Anita Hentschke, Gävle 25:-
K. Axehult, Vällingby 25:-
Edith Wennsten. Uddevalla 25:-

50:-

20:-
100:-
45:-
25:-
25:-
25:-
15:-
30:-

20:-
20:-

20:-
100:-
25:-
25:-
25:-
25:-
25:-
50:-
25:-
50:-
25:-

25:-
25:-

100:-
100:-
25:-
25:-
20:-
30:-
50:-
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R. Käll, Vällingbv 25:-
Carin Högstedt, Växjö 25:-
Anonym 25:-
Marie-l,ouise Svensson, Sthlm 15:-
Dolores Greiff, Kisa 25:-
Grete Almgren, Stockholm 50:-
Carin Norberg, Sv. Ambassaden,
Luanda Ansola 30:-
Johanna EssJ.e, Götcborg 100:-
Gun Schröder, Jol-ranneshov 50:-
Ingrid Ask, Malnrö 25:-
Brita Peters6n, Lidingö 25:-
Anne Genell, Sala 50:-
L. Beckström, Malmö 50:-
Birgitta Lindl'r, Uppsala 10:-
Karin Torhall, Falun 25:-
Anna Bernhard, Skärblacka 25:-
Signe Jol'ransson; Huddinge 25:.-
Margareta Embring, Stockholm 10:-
Margit Andcrssor-r, Er-rskede 30:-
Kar'.in o. Villro Sulminen.
Huddingc
Tyra Wcsterlund, Farsta
Vera Eklöl', Täby

25:-
50:-
50:-

Rut Hillarp, Johanneshov
B. Hellström, Uppl.Väsby
Britt-Inger Broman, Nässjö
Aurallana C'laesson, Jönköping
Anonym
Stina Arvidsson, Göteborg
A. Wincent, Umeå
Elsa Andersson, Domsjö
Mai Björn, Djursholm
IIlla Wessl6us, Umeå
Barbro Andersson, Linköping
Hans Malmborg, Göteborg
Ragnhild Lund6n, Avesta
tllla Carlbaum, Stockholm
Annika l'inör, Enskede
M. Malmström, Spånga
Stina Hammarström. Enskede
I. Gustafsson, Lund
B. Synnerholm, Bromma
Anonym
Alice Sandcll, Göteborg
Hellin Sundevåg, Söderhamn
Anonym
D. Been, Norsborg
Llla Wuotila, Umeå
Kirster-r Persson,
Hisings Backa
k'na Ci-ip, Kisa
lngrid C)den Almqvist,
Skärholmen
Elma Gustafsson, Johanneshov
Käthe Engströn-r, Torslanda
IJlla Berglir-rdh, Göteborg
Katrin o Leif

I. Moström, Mölndal 100:-
Karin Andersson, Trångsund 50:-
Gunnel Lindh, Uppsala 50:-
Britt-Marie Ekoff,
Karlskrona 50:-
Kerstin Palmquist, Sollentuna 50:-
Elma Nilsson, Huddinge 50:-
SKV-avd. Västra i Göteborg 100:-
Karin I-,entz, Äkarp 125:-
Hilja Sarri, Giiteborg 10:-
Louise Waldön, Solna 50:-
I-eena Garandi, Uppsala 100:-
Eva Rosell, Uppsala 25:-
Mailis Stensman, Saltsjöbaden 30:-
Mariette Winberg,
Hisings Backa
UB Larsson, Stockholm
Kerstin Johansson, Sundsvall
Marie- Ann Jol-ransson,
Hisings Backa
Anonym

100:-
25:-

100:-
30:-
50:-
25:-
50:-
20:-
30:-
25:-
25:-
20:-
20:-
25:-
50:-
25:-
50:-
25:-
25:-
25:-
20:-
20:-
25:-
50:-
25:-

25:-
50:-

25:-
100:-
20:-
25:-

I20:-

50:-
25:-
25:-

50:-
50:-

Karin o hrgvar Engv6n, Borlänge20:-
K. By-lir-r, Jcrirarrneshov 25:-
Kerstin Lindström, örebro 30:-
lrr-ra C)ttcrstad, Sigtuna 20:-
Anna Grt'ta Sundströnr
Södcrtälje 100:-
Ada Jonsson, Fränsta 50:-
Rul'la Alving-Olin, Brornrna 25:-
Schiinnir-rg-Gisslen, Täby 100:-
Harriet l-ngnran, Göteborg 35:-
Sor-rja Gvzander, Johanneshov 25:-
Elisabet Wcstcr, Eslöv 25:-
Svca Lur-rd, Partillc',
Till Henia Larssons minne 25:-

Nyheter vorie vecko

O. L:s Textil
Emågatan 29 

- 
Blgarmossen

Tel. +g ot +z

l(JALLAilIOER$

rilunr
töll

Er tlönst
Odelbergsv 22

121 63 Johanneghov
Tel 08/59 30 40

Aina Olsson, Farsta,
Till Honorine Hermelins minne 100:-
Ina o Holger Eriksson,
Till Honorine Hermelins o.
Iris Anderssons minne 50:-
Eva Berndtsson, Göteborg 50:-
G. Karlsson, Kumla 50:-
Ingrid Wiberg, Nacka 10:-
Essie Äström, Ljusdal 30:-

Summa kr. 409 278:63

TOTAL MODUL-TV

-FÄRG-nos
Philip Carlsson Radio o TV

H usargatan 24, Göteborg.
Tel. 031/11 15 86

l(om till

Prenunerero pö IfY IIAG
Arbetartidningen Ny Dag - vpk:s tidning - utkommer onsdagar och
fredagar. Prenumerera på tel: 08/52 0O 95 eller skicka talongen till: Ny
Dag, Box 361, 101 24 Stockholm

n 110:- helår n 60:- halvår tr 35:- kvartal

Namn

Adress

I furlftAPPsfAlffEll!
Ni går inte förgäves, vi
stora storlekar upp till
rymliga i måtten.

har
54,

Egen tillueilailng K
Fleminggatan 29. Tel.51 60 30

Hörnet Fleminggatan/Agnegatan
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Atbetsskadetöts gcn
Arbetsskadeforsäkringen som infördes 1 juli i år omfattar fler

människor och fler typer av skador än den tidigare yrkesskadeför-
säkringen. Den nya arbetsskadeförsäkringen ersätter den inkomst-
förlust som uppstår vid skada i arbetet och vid skada som inträf-
far under resor till och från arbetet.

Uad räknas som aftetsskada?
Förutom det som normalt räknas som olycksfall i arbetet räknas a4nan

skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdomar), viss smitta och olycksfall vid
färd till eller från arbetet som arbetsskada.

Värmeslag eller förfrysning räknas också som olycksfall. Som arbetsskada
räknas också arbetssjukdomar som orsakats av fysiska eller psykiska faktorer i
arbetsmiljön. Det kan vara farliga ämnen, ensidiga rörelser, ansträngande
arbetsställningar, vibrationer, buller eller psykiskt påfrestande förhållanden
som kan ge upphov till sjukdomar.

Gulsot eller den så kallade sjukhussjukan är exempel på smittosamma
sjukdomar som kan vara arbetsskada.

Uemärlörsäktad?
Arbetsskadeförsäkringen omfattar inte bara arbetstagare, fast eller till-

fä[igt anståilld. Den omfattar också egenföretagare och uppdragstagare som är
bosatta i Sverige och tillhör ATP.

Hemmamakar med förvärvsarbete i hemmet - til exempel legoarbete åt
ett företag - är också försäkrade, liksom studerande om utbildningen medför
särskild risk för arbetsskada, till exempel vissa laboratoriearbeten.

Förscikringskassan
ger gcirna mer informa-
tion om den nya arbets-
skadeförstikringen,
Dessutom finns de luir
broschyrerna att få.

[iuränta uidErcättning uid
skada i arbetet
a--tal -1
l..t' \:.. 
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Stig Tåqvist,
lGA.handlare
på Söder
i Stockholm:
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Närbutiken
är viktig för
både unga
och äldre!
Stig Tåqvist började i butik när han var 15 är, t

Strömsund. Efter olika butiksarbeten i Norrland
och Stockholm blev han ICA-handlare 1970.
Om kundkontakter och service i kvartersbutiken
säger han.
- Tala meC Din ICA-handlare? Det gör
kunderna! Om allt möjligt, från beröm, kritik och
önskemål till att man t ex skall gå till doktorn f ör
en ond arm. För många fyller närbutiken en
viktig social funktion! Särskilt för många äldre.
- Både vi enskilda ICA-handlare och ICA-
rörelsen försöker så gott vi kan leva upp till
tanken att en ICA-butik nästan alltid skall ligga i

närheten. Det är därför det nu f inns många
exempel på kvartersbutiker som fått nytt liv
genom att man satsat på modernisering.
- Nedläggningen av butiker har tagit hårt på
butiksbeståndet här på söder i Stockholm. Men
kunderna, även de unga, känner mer och mer att
de vill stödja sin kvartersbutik.
- Men då måste man också ge service, och ta
sig tid att prata med kunderna. En liten service
är t. ex. att dela på förpackningar som kan delas.

Det f irrns 4 200 ICA handlare i Sverige. Varle ICA
handlare ar medlem i ICA forbundet. Forbundet driver sin
verksamhet genom ICA-f öretagen. De är. ICA Aktiebolag
nted tre regionforetag. ICA Eol. ICA Essve och ICA Hakon.
samt l0 dotterb'olag, specialiserade på olika verksam'
hetsgrenar. t ex butiksinredningar, tillverkning eller tid-
ningar och publikationer Regionföretagen svarar inom var
sin del av Sverige f or de dagliga kontakterna med ICA-
handlarna genom 22 distributionscentraler.
ICA-rorelsen ar den santlande beteckntngen f or denna
organisation, sont ar helsvensk. och uppbyggd sa att den
inte karr saljas eller overlatas Totalt arbetar over 36 000
inorn ICA-rorelsen Ungefar en tredledel av livsrnedels
forsallningen i Sverige gar vta ICA-hartdlarna.


