


I I e1 kara, trogna bästa, älskade lasare låt oss
tillsan-rmans hålla ut, nej leva vakna och invänta den radikala
våg som kommer, i börlan av 90 talet. Det är vi säkra på.

Vr lrärker den redan på vännerna t l4 l5 årsåldern.
Kvrnnotrdningar läggs ned, Q och LlV, båda vettiga och

viktiga, finns inte mer.
Vl I"lANSKOR har fortfarande inga pengar, men desto fler

eldslalar Och om var1e prenumerant kunde skaffa en
prenumerant trll skulle utgivningen vara säkrad.

Från första augusti arbetar Ingela Lundholm på redaktronen.
Du har sett hennes bilder r de senaste numren av Vi manskor.
Hon ersatter Monrca Dalin som fått annat lobb, men är kvar i

redaktionskommrtten. Vi hoppas kunna anställa ytterligare en
person till hosten. (Se annons sid 59.)

I det har numret får du först möta Agneta Norberg som
sedan hon 'vaknade' i bör1an av sluttiotalet aldrig har gett
UPP

SeCan kommer ett block om myter, något som eggar vår
fantasi och kanske styr våra tankar mer än vr tror.

Om killen här bredvid har gått på myten om mansrollen vet
vr rnte, men v tycker om männtskor som verkar glada over sig
s1älva.

Vl MÄNSKOR utges ov Svensko Kvinnors Vönsterförbund. Nr 2/31987. POSTADRESST Bornöngs-
goton 23, l16 4l Stockholm rel: OB-40 90 65. ANSVARIG UTGIVARE: Lotto Schullerqvist. REDAK-
TIONSSEKRETERARET Monico Dolin t.o.m. detto nummer (lngelo Lundholm fr.o.m. ougusti). PRE-
NUMERATION: .l00 kr. Stodprenumerotion 150 kr. Gåvoprenumerotion 85 kr. POSTGIRO: 90 24-1.
Vl MÄNSKOR utkommer med 6 nr/ör. REDAKTIONSKOMMITTE: Monico Dolin, Evo Ekelof,
Agneto Furvik, Pio Holmberg, Kotorino Johonsson, Susonne Johonsson, Erio Lempinen, Ingelo Lund-
holm, Lotto Schullerqvist, Helene Thornblod. Redoktionen onsvoror endosl för bestöllt moteriol.
TRYCK: Tryckeri AB Federotiv, Stockholm .l987. SÄTTNINGi ordgruppen, Stockholm. OMSLAGS-
FOTO: Ingelo Lundholm.
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Agneta Norberg år
en av de där

superaktiva
kvinnorna som

ägnar varie "ledig"
timme till att

arbeta för att vi
alla skall tå en

bättre värld att
leva i. För att vi

skall överleva.EVA

- IBLANn NÄn JAG GAR på stan
och ser en kvinna i 30-årsåldern, med
matkassar i händerna och barn i dom
andra händerna som hon inte
har. . .och sån där nästan glasartad
blick, tänker iag att hon kanske lever
som jag gjorde då. Nästan som en
robot, en slags maskin, utan att rik-
tigt registrera livet som passerar
förbi.

- Men jag tänkte alltid att iag
hade ett bra liv. Jag undrar vad det
är som gör att man inte ens vågar
uttrycka det för sig själv. Det att
man aldrig riktigt är vaken.

- När iag var trettio trodde jag
att jag var ovanligt dum i huvudet.
Jag försökte bilda mig, men fattade
liksom ingenting.

Agneta är femtio år. Hon är skild,
och har två vuxna barn. Nu bor hon
i Flemingsberg, en förort till Stock-
holm, där hon jobbar som speciallä-
rare. Hon kommer från en liten bY i
Västerbotten.

Det här är hennes historia.

"JAG TROR ATT DET är oerhört
viktigt för barnen vad föräldrarna
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Det har hon giort
i snart 20 är.

Men hon hade
ett liv också

innan dess.

AV MONICA DALIN

kom och pratade skit om någon
annan, jag måste ha varit mycket
liten, för jag satt under bordet. Då sa
mamma: "Du skall inte Prata illa om
henne för det där vet du ingenting
om. Och har du bara kommit hit för
att skvallra, kan du lika gärna gå."

Jag kommer ihåg att jag skämdes
lite for mamma, behövde hon verkli-
gen ta i så. Men jag MINNS det. Att
mamma tog strid i det lilla och våga-
de vara lite obekväm.

säger och gör. Jag kommer ihåg min
egen mammas handlingar. Hon var
inte politiskt aktiv i vanlig mening,
men hon var solidarisk i det lilla.

Vi var sju syskon, av vilka två nu
är döda. Hon hade oss. hon hade
ladugården och hon var småskolelä-
rarinna. Hon stod med fötterna i
dyngan och huvudet i skolan, och
förenade det praktiska med det andli-
ga, eller vad man skall kalla det.
Hennes liv hade ett sammanhang.
Byn gav henne ett.

Jag vill gärna likna henne.
Jag minns när en kvinna från byn

Hon orkade så mycket! Hon tog
med oss barn ut i naturen och visade
oss olika märkliga saker. Hon skrev
berättelser och dikter. Hon ordnade
teaterföreställningar i byn, för att 6
samla in pengar till en tvättstuga. t.

Egentligen skulle jag vilja skriva ;
småskolelärarinnornas historia, om :
vad de där kvinnorna har betytt för )
kulturen på landsbygden.

Mamma tyckte om de andra kvin- A P
norna i byn. När någon fyllde femtio t/ Y
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år så hade hon alltid skrivit en liten
krönika om henne, ungefär så här:
"Jag kommer ihåg dig, Agnes, när
du kom till byn. Då var du smal och
fin. . . och så gifte du dig Psd" -
vem det nu var - "ssfi så fick du
ditt första barn. ."

Vilken underbar känsla det måste
ha varit att få tio verser om sitt liv -
då fanns ju Agnes. Det var ju ingen
annan som talade om att hon fanns,
att hon hade gjort det där och att det
var värt någonting.

Mamma var solidarisk med kvin-
norna - men det vete sjutton om det
var någon annan som var. Jag kän-
ner det som en sorg att hon inte fick
leva längre så att hon fick ord för det
hon upplevt. Att hon inte hann träffa
andra med samma värderingar. För
det fanns ju andra. Men vi bodde så
avlägset.

Hon dog när jag var 30.

PAPPA VAR SMABRUKARE. HAN
kunde ta med en ut och säga: "Nu
skall jag visa dig vad jag byggt här",
eller "Se så många rader jag plöjde
upp igår. ." Han var stolt över vad
han gjorde. Det var mamma också.
Den självkänsla jag i alla fall har,
har jag fått av dem.

Både mamma och PaPPa hade varit
"getare" när de var små. De blev
skickade ut i skogen med kreaturen
och fick inte komma hem förän till
kvällen. De berättade mycket om sin
barndom och också om det de visste
om sina föräldrar. De tyckte båda att
de hade något att delge, något som
var viktigt.

Det är historia som jag tänker På
när jag bor här. Vilken miljö kom-
mer de människor från som bor i Fle-
mingsberg? De kommer från Turkiet,
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Libanon, Chile - de är också små-
brukare många av dem.

Det är min historia, min släkt bak-
åt, så har barn haft det, så har vuxna
haft det.

Jag berättar om detta för barnen i
skolan. Det tycker de om. l0-åringen
är idealist.

Hemma hade vi hade en världskar-
ta på väggen och vi Pratade om hur
det var och vad som hände.

Jag hade klara bestämda uPPfatt-
ningar om vad jag skulle bli när jag
blev stor. Först skulle jag bli film-
stjärna - i Hollywood naturligtvis -
och tjäna mycket pengar. Sen skulle
jag köpa en sexrumslägenhet i Stock-
holm, och ta dit svarta, sYdafrikan-
ska studenter, som skulle läsa juridik
och medicin och bo gratis hos mig
och få gratis mat, för jag var ju rik.

Alternativ två var att jag skulle
utbilda mig till lärarinna, som mam-
ma, men också till sjuksköterska. Jag
skulle åka till Etiopien och bygga upp
ett sjukhus och en skola. Och jag
skulle serva båda anläggningarna så

det var ingen måtta vad jag trodde
mig själv om, då.

Som jag växte uPP, På ett småbruk
var världen begriplig, sammanhangen
tydliga. Stora världen fanns ju där
bakom Viberget.

Min olycka som jag inte tror är så

ovanlig, mer än att jag tillhör dem
som har lyckats reda ut det - är när
jag som 16-17-ärig flicka går in i det
egenliga livet - som då är ett medel-
klassliv. Och senare gifter mig in i
medelklassen.

Då försvinner min starka bak-
grund. Min tydlighet är inte giltig,
den är inte värd någonting, det är
ingen som frågade efter den, i det
rätta livet, i stadskulturen.

JAG KAN SE MIG SJÄLV SOrn CN

bild. Vi bodde på norra sidan om
Umeälven . Jag sitter i båten - en
stark tjej som är duktig På att ro.
Jag har starka skuldror, och jag ror
över Umeälven till andra sidan. Där
finns affären, Posten, vägar. Det
egentliga livet.

Jag kliver upp ur båten - och så
måste jag stoppa fötterna i lackskor,
klä mig i silverlam6, och tona håret,
för det är det som gällde i det egentli-
ga livet.

Jag måste avsvära mig hela min
styrka.

Du kan ju tänka dig att kliva ur
båten 1954, mitt under det kalla kri-
get och de spetsiga skornas epok. Du
vet hur 50-talets kvinnobild var. Men
det visste inte jag, då.

När jag senare skilde mig efter 16
års äktenskap, var det ett enormt
arbete att knyta an till den där starka
tjejen som var 17 är. Var fanns jag?

För mig blev kvinnorörelsen min
stora räddning. Jag hade väldig tur
att hamna mitt i 70-talets kvinnoupp-
vaknande. Kvinnorörelsen lärde mig
att jag fanns och att det var viktigt
att knyta an bakåt. Att se att iag
hade vuxit upp i ett liberalt, frisinnat,
nyktert, protestantiskt, frireligiöst
område i världen. Att jag var en pro-
dukt av det.

När jag insåg det blev jag mYcket
starkare. För ett tag trodde jag att
jag var ovanligt dum i huvudet, jag
förstod liksom ingenting.

Det var en stor befrielse att komma
på att jag inte var dummare än
andra, men att alla är någon slags
produkt av sin tid, sitt samhälle, sin
klass.

Jag hade gått i realskolan i Stor-
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"Hur skulle iag bära mig åt för att lära
mig något? IaS kände mig desperat:
åren går och iag år snart trettio, iag vet
ingentihg, iag förstår ingenting. Varför
förstår inte iag någonting?"

uman och hade gärna velat fortsätta
på gymnasiet och "göra något av
mitt liv". Men det fanns inga pengar.

Många tror att alla har haft rätt att
gå i skola om dom vill, men fortfa-
rande är det faktiskt så att många
inte kan göra det. På grund av peng-
ar, avstånd. . .vårt närmaste gymna-
sium var då i Umeå, tror jag.

JAG FICK gÖnrn JOBBA, som de
flesta av mina kamrater.

Men något år senare ordnade jag
själv så att jag fick börja på Svea-
plans flickläroverk i Stockholm. Jag
bodde hos min bror.

Det var ju himmelrikets himmelri-
ke. Men det skulle vara bara ett år.

Jag läste latin, franska och tyska
och det var så underbart så det var
inte sant.

Jag började i en studiegrupp i dra-
ma, dikt och litteratur på Norra
Latin. Där fanns massor av männi-
skor som nu är höjdare i samhälls-
livet.

Bengt av Klintenberg var femton år
och stod i brokadväst och läste dikter
minns jag.

Jag upptäckte hur stora skillnader
det t'anns, inte bara mellan jordbrLr-
karbefolkningen och stadsmänni-
skorna.

Mina studiekamrater satt och pra-
tade om att de skulle bjuda dit far-
bror Pär. Jag tänkte, vem är nu det?
Jo, det var Pär Lagerkvist. Och så
skulle de bjuda hem farbror Ebbe,
jag kommer inte ihåg vem det var nu,
men det var alltså sådana som jag
hade läst om i böcker. Mina kamra-
ter pratade om den som bekanta.

Jag tyckte det var en orättvisa att
vissa fick födas in i detta. Sen för-
stod jag också att de andra inte rik-
tigt kunde leva sig in i att villkoren
var så olika.

Det skulle vara någon slags vårbal
på Sveaplans flickläroverk och det
skulle vara lång klänning. Jag sa att
jag inte kunde vara med för jag hade
ingen lång klänning. Då sa någon -och det tycker jag avslöjar avgrunder
av okunskap - att om jag bara tja-
tade tillräckligt mycket på min mam-
ma skulle jag nog få en lång klän-
ning. (Skratt)

Det skulle ju aldrig falla mig in att
förolämpa min mamma så mycket.

Där kommer naturligtvis det in att
man mognar mycket tidigare på ett
småbruk.

A SMANINGOM inträffade då den
stora katastrofen i mitt liv, ja flera
katastrofer samtidist.

Min syster dog sommaren 56. Hon
kvävdes. Min 23-åriga syster, en
levande, humoristisk, gladlynt männi-
ska kvävdes till döds av någon form
av allergi. Hon hade knappt varit
sjuk någon gång tidigare.

Samma sommar hade min äldsta
syster blivit - som vi tyckte -tokig. Hon fick en av sina första psy-
koser. Det året var jag 19 är.

När min syster dog så tog jag
naturligtvis hand om hennes treårige
son. Jag satt med tårarna rinnande
nedför kinderna och skrev till flicklä-
roverket att jag inte kunde komma
tillbaka eftersom min syster hade dött
och jag måste ta hand om hennes
barn.

Det är ju så som kvinnor alltid
gör. Vad var det som sa att hans
pappa inte kunde ta hand om
honom? I och för sig gjorde han det,
men barnet måste ju ha en mor, allt-
så mig.

Jag var ju ändå bara tjej, varför
skulle jag bry mig om min framtid,
varför skulle jag bry mig om att jag
längtade så oerhört efter att läsa?

Min dag och min nattdröm var att
läsa. Men jag slutade på gymnasiet.

Jag bodde alltså hos pappan och
barnet. Han som senare skulle bli
min make kom och hälsade på mig.

Jag hade träffat honom i Stock-
holm, där han läste juridik. Senare
blev han åklagare.

Jag blev gravid och samtidigt som
jag fick reda på det, berättade min
pojkvän att han hade MS.

Jag styrdes på något sätt in i något
som jag inte kunde ta mig ur. Jag
tänkte att det här skall väl reda upp
sig så småningom, men jag får väl ta
det nu. Och det giorde jag.

Jag tog mig an det hela ungefär på il
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samma sätt som när vi grävde upp
potatislandet på hösten. Man ser att
så och så mycket är det att göra, och
så sätter man igång, och slutar inte
förän det är klart.

Men jag ville fortfarande utbilda
mig, så jag gick på seminariet i Lyck-
sele som låg nära till och blev små-
skolelärarinna.

Jag drog något slags jättelass där
jag skulle ta i väldigt mycket och
vara enormt duktig, men jag skulle
göra det utan att det märktes.

Jag skulle vara trevlig värdinna och
vara vacker, smal och välklädd -men samtidigt arbeta som en häst.
Och förneka min bakgrund, så jag
kunde inte hämta styrka därifrån
heller.

Men jag skulle nog behövt någon
att prata med om min sorg. Över min
syster, över att inte få läsa.

Jag pratade inte med någon. Vi
kvinnor gör ju ofta det felet att vi vill
inte störa andra med våra smärtor.

MANGA GANGER UNDER mitt
äktenskap tänkte jag att jag skulle
biitia rriig och förstå världen. Jag
kände att det fattades något. . . allt
var väldigt oklart.

Det känner jag igen när jag pratar
med en del ungdomar - att allt ser
ut som ett kaos för dem.

Jag tänkte att om jag läser igenom
alla banden i Bonniers konversations-
lexikon så borde jag väl ändå bli
bildad. Det var i borjan av vårt
äktenskap. Katarina var sex månader
och jag satt med henne på armen och
bläddrade i lexikonet som min man
hade köpt. Jag minns Alvar Aalto,
det stod först under A. han var arki-
tekt i Finland. Men så insåg jag väl

"Du kan ju tänka dig att kliva ur båten
1954, mitt under det kalla kriget och de
spetsiga skornas epok.
Du vet hur S0-talets kvinnobild var.
Men det visste inte iag, då".

att det här går inte, det är nog ingen
bra väg och slog igen boken.

Min man var ju bildad, han visste
något om världen förstod jag. En
god humanist skulle jag vilja karaktä-
risera honom som. Han försökte
undervisa mig, för han märkte hur
jag led. Men det blev aldrig riktigt på
mina egna villkor, så bildningen gick
inte fram.

Eftersom jag hade avsvurit mig
min historia hade jag inget att fästa
den på.

I alla fall tankte jag att jag skulle
läsa Dagens Nyheter varje dag. Då
upptäckte jag att jag inte begrep
någonting.

Jag hoppade över allt som stod om
Vietnam, det var ingen idö, det var
för obegripligt. Likadant med artiklar
om kärnvapen och upprustningen.

Jag läste sådant som knöt an till
hemmet och kvinnan och lite om sko-
lan. Men det var svåra ord där också,
så jag köpte Gunnar Fredrikssons
bok "Det politiska språket." Då för-
stod jag absolut ingenting.

Det var ett väldigt problem. Hur
skulle jag bära mig åt för att lära mig
något? Jag kände mig desperat, åren
går och iae är snart 30 år. iag vet
ingenting, jag förstår ingenting. Var-
för förstår inte jag nägonting?

Av en händelse gick jag till ett
möte som folkpartiet ordnade. På
den tiden arbetade dom för rättvisa
åt kvinnorna, och mer U-hjälp. Det
lät bra tyckte jag. Jag gick med i par-
tiet.

Jag var totalt "medvetslös", hade
ingen aning om ideologi eller något
sådant så jag har lärt mig det där
med politik på ett väldigt omständigr
sätt.

I FOLKPARTIET tyckte dom nog
att jag var en riktigt trevlig och bra
representant, för jag blev skickad på
alla möjliga möten och konferenser.

Men jag sa alltid fel saker. På ett
möte i Stockholm pläderade man för
Israels sak, och jag hade inget emot
Israel, tvärt om, men jag tyckte det
var orättvist mot palestinierna.

Jag röstade helt fel i den stora
omröstningen inför en motion. Folk
blev sura på mig.

Jag hade foljt min känsla. "Der
här stämmer inte, jag måste ta reda
på hur det egentligen ligger till",
hade jag tänkt.

Det var genom sådana törnar och
lite svåra saker när jag gick emot den
allmänna åsikten som jag blev star-
kare.

Men det var svårt väldigt länge.
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Nu läser jag med intresse om 60-
talet, Vietnamrörelsen, studentuppro-
ret i paris, kårhusockupationen. Men
då - jag hade sett i TV att dom
sprang med flaggor hit och dit och
med banderoller - men vad det stod
på de där banderollerna hade jag
ingen aning om.

Jag kommer ihåg att jag la en kro-
na i en bössa utanför systembolaget.
Nien jag kastade en blick över axeln
för att se om min bekant som stod
inne på systembolaget hade sett mig.
Jag var inte riktigt säker på om det
var bra eller dåligt. Jag gjorde det i
alla fall för det kändes bra.

Därför har jag lärt mig att känslan
är viktig. Men det gäller att gä vida-
re, att sätta kunskaper och ord på
den.

Det är viktigt att komma ihåg hur
det känns att börja vakna, hur osäker
man är.

Kanske hade jag ändå följt med i
tidningarna och debatten utan att
förstått det själv.

Jag var ute efter att få en klar bild.
Dom talade om socialismen, dom
talade om kapitalismen men jag kun-
de inte riktigt förstå vad det var.

Men det som riktigt väckte mig var
kvinnolitteraturen.

Jag hade på sätt och vis alltid varit
med i kvinnorörelsen. När jag var
liten tyckte jag det var orättvist när
pappa behandlade mina bröder och
mig olika. Och jag såg spelet mellan
mamma och pappa. När jag var ung
och gick ut och dansade. . varför
hade dom rätt att vara så där mot
mej, dom tryckte mig intill sig och så
skulle jag vara som ett slags följsamt
rö i en annans händer. Det var ju
inga snitsare, det var snälla bondpoj-
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kar, men jag kände hela tiden en
otrolig protest inom mig.

Jag var ju aldrig någon populär
tjej att bjuda upp. "Du pratar för
mycket" sa de, och kom aldrig till-
baka.

Jag ville vara kamrat, jag hade
växt upp med att det krävdes lika
mycket av mig som av mina bröder.
Jag var en sån där tjej som rörde
mycket på mig, åkte skidor och sim-
made och hade lika mycket kropps-
styrka som många pojkar.

Böcker hamnar väl inte i händerna
på en, man söker upp dem. Det var
Betty Friedans bok "Den feminina
mystiken" som fick mig att förstå att
jag inte var galen.

DET VAR I MARS någon gång jag
köpte den. Jag satte mig och läste
klockan tre, och kunde inte sluta. Jag
hoppade över matlagningen, ungarna
och min man fick ordna bäst dom
ville. Vid 8-9 tiden på kvällen slog
jag igen boken. Då hade jag läst ut
den.

"Jaha,jag förstod väl att det inte
var mitt fel", tänkte iag. Jag hade
känt igen allt.

Betty Friedan skrev för den ameri-
kanska medelklasskvinnan om hur
hon under femtiotalet på olika sätt
hade styrts bort från den självstandi-
ga ställning hon hade under kriget
och manipulerats tillbaka in i hem-
met. Hur hon hölls på sin Plats.

Det var precis där jag befann mig.
Jag har inte uPPlevt att någon rent

aktivt har förtryckt mig, det är mer
så att jag gjort val i mitt liv, val som
inte varit mina. Jag gjorde det som
andra ville att jag skulle göra. Det är
det som är förtrvcket, att man ställer

upp på de villkor som erbjuds kvin-
norna.

Jag hade aldrig uttryckt JAG, jag
hade inte lärt mig att säga NEJ.

Det är det jag tycker man skall lära
unga tjejer idag, att säga JAG, eller
ännu hellre JAG VILL, och att säga
NEJ. Inte precis när killarna ber att
få ligga med dem, det är inte det -utan lära dem stå upp för vad de är
och vad de vill.

Det var inte alls därför jag skilde
mig, det var annat, men förmodligen
var det föst nu jag fick styrkan att
bryta upp. Det var oerhört svårt,
nästintill omöjligt att skiljas från en
man som var så sjuk att han behövde
mig varje dag.

Jag hade ju som många kvinnor
det där protestantiska, puritanska
tapperhetsidealet att dras med. Du
skall arbeta. Du skall härda ut. Du
skall gå upp varje morgon även om
du helst vill dö. Det finns mycket
positivt med den uppfostran också -men för mig var det ett stort steg
framåt att säga: "Jag kan inte mer."

Skilsmässan var ett faktum.

VAD SOM DA hände mig, som jag
inte alls hade väntat mig men som
händer många andra som varit dukti-
ga, tappra i sina äktenskaP var att
jag förlorade min identitet. Jag rasa-
de ner i ett svart håI.

Vem var jag nu, när jag inte längre
var den tappra hustrun? Hur skulle
det nu bli?

Jag kände mig väldigt skyldig och
trodde att jag var ensam i världen om
att ha gjort det förskräckliga jag
gjort. Jag minns en gång när jag gick
in i en affär för att handla. De oför-
argliga rödbetsburkarna och sillkon-
serverna i sina staplar, de stod bered-
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"Nu läser iag med intresse om 60-talet,
Vietnamrörelsen, studentupproret
Paris, kårhusockupationen. Men då -
iag hade sett i TV att dom sprang med
flaggor hit och dit och med banderoller.
Men vad det stod på dom där
banderollerna hade

da att överfalla mig. Det kändes så
när jag gick mellan hyllorna för att
fylla min korg.

Och den där beskedliga och snälla
tjejen i kottdisken, som alltid hade
skurit upp min falukorv, hon riktade
faktiskt kniven mot mig.

Hade jag då följt mönstret som
många andra kvinnor följer, hade jag
letat reda på en annan sjuk människa
att gifta mig med. Att ta hand om
någon var ju det enda jag kunde. Jag
menar, jag var väldigt bra på det.

Men för min del stod kvinnorörel-
sen och väntade, med öppna armar.
Och jag hade tur att inte träffa nå-
gon ny man.

Barnen var stora. 15 och 17 år och
skulle bo kvar hos min man tills de
slutat skolan. Jag magasinerade mina
möbler och flyttade till en student-
korridor i Umeå för att plugga. Jag
började om från skratch.

Det var första gången jag bara
hade mig själv att tänka på. Den här
gången skulle jag inte göra samma
misstag som tidigare att jag gick in i
en organisation som jag inte hörde
hemma i. Nu skulle iae eä till grun-

ingen aning om."
den. Jag gjorde inget annat än att gå
på seminarier och möten - om Por-
tugal - om allt mojligt, det var
SKP:are, trotskister, KFML:are,
SSU:are och hela vänstersvängen. Jag
gick från det ena röda bokkafeet till
det andra, och läste tidningar och läs-
te böcker och läste, läste, läste.

Det visade sig att jag hörde hemma
i grupp åtta. Där fanns ju också tje-
jer från alla de där grupperingarna.

DET MEST OMSTÖRTANDE, själ-
va avstampen till mitt engagemang,
min fredslust, min kvinnoglädje eller
vad du vill och som jag lever på fort-
farande hände hösten 74.

Jag fick delta i ett internationellt
kvinnoseminarium i Kungälv. Det var
ett slags förmöte inför kvinnokonfe-
rensen i Mexiko.

Där var kvinnor från hela världen,
varav flera från olika befrielserörel-
ser. Men också män var delegater,
det skulle ju vara jämlikt.

På detta möte var jag med om det
där gränsöverskridandet där du från
att vara objekt, och passivt lyssna på
de intelligenta killarna och tjejerna

på podiet, blir ett handlande subjekt.
En dag ät jag lunch med en danska

som jag inte kommer ihåg namnet
på, och Fatima Mabuse, hon var pro-
fessor i sociologi i Marocko och hade
skrivit om sexualitet och islam med
allt vad det innebär i ett arabland.
Hon var tuff. Vi kom på att vi alla
tre hade blivit sura på vad som hän-
de. Det var fyra unga killar som led-
de hela seminariet. Fanns det en killc
i en arbetsgrupp, körde han över alla
tjejerna. Det var ju inte vår konfe-
rens. Vi sa till varandra att det här
går inte.

- Nej, sa Fatima. - Vi gör en
egen konferens!

- Men det kan man väl inte, sa
jag förskräckt.

- MAN KAN, sa Fatima.
För mig, med min uppfostran var

det något oerhört hon sa. Jag hade
tänkt: "Ramarna är lagda, vi måste
finna oss i de förberedelser som är
gjorda, vi sitter här med hörlurarna
och lyssnar, sen går vi hem."

Efter lunchpausen tog Fatima mik-
rofonen och sa:

- Är det någon mer än jag som
vill prata om andra saker, som vill
prata om kvinnokamp så samlas vi
utanför biblioteket i morgon klockan
nio.

Jag var dödsförskräckt.

30 KVINNOR SAMLADES i biblio-
teket. De flesta kvinnor från befriel-
serörelser var där. Det blev den
populäraste arbetsgruppen, och tid-
ningarna skrev mycket om den. Vi
arbetade inte emot den stora konfe-
rensen, men vi gjorde en egen rap-
port, en helt egen analys om vad
kvinnokamp var.

Killarna blev naturligtvis störda
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och började sätta uPP Porrbilder
utanför biblioteket på nakna karlar
med jättepenisar, och annat löjligt.

För mig var det lärorikt, för det är
först i konfrontationen du ser hur det
ser ut.

Efter det behövde jag egentligen
inget mer.

Jag åkte hem till Umeå och starta-
de en stödgruPP för Zimbabwe, jag
gick äntligen med i gruPP åtta. Vi
startade kulturföreningen Kvinnor
och arbete i Västerbotten. Senare var
jag med och startade Kvinnor för
Fred som jag nu är aktiv i.

Samtidigt läste jag in en kulturve-
tarexamen, gjorde film och skrev, i
Vi mänskor bland annat. Jag gjorde
allt det där jag drömt om, så nu kan
jag dö lugn.

Fast jag hoPPas att det dröjer
länge än. Så gammal som jag var när
jag var l9 år blir jag aldrig igen.

SEDAN JAG BÖRJADE så har jag
aldrig slutat vara aktiv. Inte övervägt
att göra det heller. Jag blir lite fun-
dersam när jag träffar de där som
säger att på 60-talet var de så radika-
la, men nu har de förstått, och ser sig
själva som lite naiva när de ser
bakåt.

"Vad är det då som har ändrat
sig?" brukar iag fräga. "Vad är det
som blivit så bra så att vi skall sluta
vara så 'naiva'? Har det blivit rättvi-
sa i världen. är svälten slut, lever vi
inte längre under ett kärnvapenhot?"
Vad jag förstår har det bara blivit
värre.

Jag begriper ju att alla inte kan
vara aktiva på samma sätt hela tiden,
man kan ha olika forpliktelser under
olika tider i livet. Men de där som tar
avstånd helt har jag svårt för.
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Det är också klassbetingat. Man
kan se att de borgarbarn som ställde
sig upp och protesterade, med rätta,
väldigt snabbt inordnade sig i leden.

Men det finns ju också många som
hela tiden har arbetat vidare, som
inte låtit sig blåsas åt sidan av olika
trender, utan fortsätter det långa
arbete vi har framför oss.

NÄR JAG FLÖG HEM hem fTån
marschen till Minsk, satt jag och pra-
tade med en ryss i planet. Jag sa:

- Om vi nu får leva. . . hur
många år tror du att det tar innan vi
kommer någon vart med avsPänning-
en. innan vi kan tala med
varandra.

- Jaa. . sa han, jag tror det tar
200 är innan vi kommit dit.

Jag blev så LUGN, jag blev inte
alls stressad. Så är det, tänkte jag,
man måste ha ett långtidsperspektiv.
Det är så jag ser mitt fredsarbete, att
jag gör min del, jag för vidare det
jag vet, eller tror att iag vet."

"RÅDDA FLEMPAN" stod det på
tegelvc)ggen Eria (fotografen) och jag
passerode på vcig frdn bussen till det
gröna höghus Agneta bor i. Fle-
mingsberg cir det mest invandrartöt(l
området i Sverige. Mer än sjuttio
procent av nyböriqrna i första klass
rir invandrore. Men det cir iu en sån
dcir informstion som man inte riktigt
fattar förrcin mqn ser verkligheten.

De mönniskor vi gick f1rbi tYcktes
kcinna varqndrq. De stqnnqde och
pratade med vqrandro nör de mÖttes
eller ropade hcilsningor om de fick
syn pd vqrandrq på ldngt håll. Vi för-
stod inte sprc)ket. Några killqr i 15,
l1-årsåldern knuffades och småbrå-
kade lite lekfullt med varqndrq. Vi

gick över på ondra sidan gatan.
Det kcindes ungefrir som första

promenoden i en obekant stod i ett
frcimmande land, dcir man iust landat
pd semesterresqn. Skrcimmqnde, loc-
kqnde, exotiskt. Jog ktinde mig lite
dum, som blev överraskad. Jog tror
ju att jag r)r sd medveten.

- Flemingsberg är den Perfekta
blandningen mellan min hemby i Väs-
terbotten och . . . New York. sa
Agneta.

- Det passar mig utmärkt.
Hon hade flyttat hit ett år tidigare,

men jobbat här sedan 1984.

- Jag är inte längre på flykt från
skolan som jag varit i många år. Här
vill jag vara, och inte bara i skolan.
Jag möter mina barn, deras syskon
och föräldrar i centrum, när jag
handlar mat, eller på biblioteket, eller
vid busshållplatsen. Barnen kommer
hem till mig och läser och fikar -och jag går hem till dom och dricker
te, kanske.

Agneta sökte sig aktivt till ett
invandrartätt område.

- När man arbetar med barn tyc-
ker jag att man inte kan bortse från
vad de är produkter av. I den vanliga
svenska skolan är de naturligtvis pro-
dukter av det medelklassland vi lever
i. Precis som jag och du.

- Förut kände jag ibland - oj
vilken lyx jag håller på med. Hur
skall jag få mitt liv att gå ihop? Det
fanns inget samband mellan det jag
gjorde i fredsrörelsen, den kunskap
jag fick där och mitt arbete i skolan.
Det blev personligt otillfredsställande.

- Så jag sökte mig till en skola
där de barn fanns som behöver mig
bäst.

- Det är inte det att inte de barn
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"Iag blir fruktansvärt rädd när seriag

Är
hur det amerikanska folket hålls i

okunskap och skräck. det inte
Nicaragua, så år det terrorismen,
Kadaffi, ryssarna. . . och så fär Reagan
sanktioner för att bygga upp en
militärapparat så att DOM håller hela
världen i ett terrorgrepp. "
jag jobbat med tidigare också behöv-
de hjälp, men. . . jag ville bo och
arbeta i ett område där faktiskt de
människor finns som är offer för den
ekonomiska och imperialistiska poli-
tik jag arbetar mot. Jag kände det så.

- De här barnen har varit med om
så mycket, redan när de är en 9-10
år, som vi inte kommer att vara med
om i hela vårt liv.

- Det är viktigt att såriga männi-
skor som kommer hit inte alltid
möter såriga svenskar som det ibland
kan bli i nya bostadsområden där
folk inte kan välja själva om de vill
bo. Jag känner mig rrygg och glad
och lugn och jag har valt att komma
hit. Det är kanske bra att jag finns
här.

Sen blev hon rädd att vi skulle
missförstä, att hon framhävde sig
själv, men det tyckte vi inte. Hon sa:

- Det är inte alls så att jag bara
ger och ger. Jag får så oerhört myc-
ket av de människor jag möter här.
Varje dag får jag ny kraft av mina
barn. Utan den kraften tror jag inte

att jag skulle orka arbeta så mycket
som jag ändå gör.

- När jag gär på bygatan här _
för det är en bygata - och ser tan-
terna i sina svarta hucklen och far_
bröderna i grova kängor - då är det
mina föräldrar jag ser, mina mostrar
och morbröder, mina kusiner.

- Det är ingen tillfälligher art
norrlänningar trivs bra här, för vi
lever också i en slags exil, vi har ock-
så tvingats passera gränser.

Agneta har en stark, verm, levande
röst. Hon pratar en trygg men inte
ldngsam norrlandsdialekt. Ofta
avbryter hon sig sje)lv med ett stort
skratt.

Jag har hört henne i rqdion, som
sommorpretere, dcir lcit hon lite mcis-
sande och trdkig, men då lciste hon
antagligen ur ett manuskript.

Hon hade just kommit hem från en
konferens ncir vi trc)ffade henne, och
hon berättqde hur hon brukar avbry-
ta om hon tycker det blir för stelt
och dött. Då föreslår hon utt man

skall dela in sig i smdgrupper, eller
tar mikrofonen och sitt dragspel och
säger: "Nu sjunger vi!"

- Om jag nu har varit med i kvin-
norörelsen så skall det också märkas,
det skall vara något jag bär med mig
i alla situationer. Det får inte bli så
att vi kvinnor gör väldigt täta och
mysiga ringar när vi är med varand-
ra, och sen när vi kommer på en stor
konferens med både kvinnor och
män, sitter vi tyst och stilla och lyss-
nar på de evigt långa talen hela
dagen, och lär inte känna varandra.

- Vi kan inte komma från Japan,
från Stilla Havet, från Hawaii, från
alla länder runt Atlanten, Island,
Norge och Färöarna och bara se nac-
karna på varandra. Vi måste se
varandra i ögonen. Det är enda sättet
att ge varandra kunskap. Det är enda
sättet jag har lärt mig något om de
här svåra sakerna.

- Vi vill ju försvara livet, och då
kan vi väl inte sitta där som döda,
som robotar och bara ta in och ta in
och ta in.

- Många är nog ordentligt trötta
på mig, säger hon och skrattar åt sig
själv.

- Men det har blivit bättre.

Lcigenheten var ljus och enkelt möb-
lerad, och det fanns storo, gröna
krukvcixter med blanka, vcilvårdade
blad. Och böcker, tidningar, brev,
stenciler, papper. Agneta tog ett i
högen och lciste högt:

- Hemliga dokument erhållna
från domstol på Hawaii avslöjar 381
marina kärnvapenolyckor mellan åren
65 tl\77.

- Har ni hört talas om det? Hon A
tittade frågande på oss, och suckade A
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och att det var viktigt att knyta bakåt.
Att se att iag hade vuxit upp i ett
liberalt, frisinnat, nyktert,
protestantiskt, frireligiöst område i
världen.
När iag

Att ia9 var en produkt av det.
det blev iag mycket

starkare.tt
djupt när vi skakade på våra
huvuden.

- Det har skrivits om det, men det
görs på ett sådant sätt att man inte
ser det om man inte redan vet. Det är
ingenting som Ekot, Aktuellt, Rap-
port och tidningarnas förstasidor
talar om samtidigt så att varje männi-
ska känner till det.

- Vi hålls i förvirring, okunskap
och splittring. Det är det som gör
mig så rädd.

- Jag blir fruktansvärt rädd när
jag ser vad som händer i USA. Hur
det amerikanska folket hålls i okun-
skap och rädsla. Hela Nicaraguas
bruttonationalprodukt är EN procent
av USA:s militära budget. Ändå tror
den amerikanska allmänheten att
Nicaragua hotar USA.

- Är det inte Nicaragua, så är det
terrorismen, Kadaffi, ryssarna.
Och så får Reagan sanktioner för att
bygga upp en rustning så att DOM
håller hela världen i ett terrorgrepp.
Det är det som har hänt.

- USA eftersträvar förstaslagsför-
måea. Hör här vad amiral Watkins

säger. "Vi skall ta bågskytten innan
han hunnit avlossa pilen." Det är här
stjärnornas krig kommer in. Och
man förstår inte att det innebär
SJÄLVMORD.

- För att kunna bedöma skeenden
i världen så måste vi ha korten på
bordet. Vi är inga idioter. Får vi reda
på hur det förhåller sig kan vi
åtminstone ta ett steg.

Hon sa att hon inte trodde på
någon slags stor konspiration men
hon tyckte att massmedia svikit.

- Varför sitter vi och tittar hela
tiden mot Östersjön, medan USA
placerar ut tusen missiler bakom ryg-
gen på oss? Vad är det för krafter
som får oss att titta åt ett annat håll?

Sedan berättade Agneta om upp-
rustningen i vår omedelbara närhet.
Fruktansvärt skrämmande fakta.
Bland annat detta:

Det skall placeras ut 4000 ameri-
kanska kärnstridsspetsar utanför
Norges kust. 1000 är redan utplacera-
de. De skall flyga över Sverige för att
nå Sovjet.

Norge kallas USA:s bäst utrustade
hangarfartyg.

Det talas aldrig om Norge, Sverige,
Finland i USA:s militärstrategiska
skrifter. våra länder kallas kort och
gott "nordflanken".

Lantmäteriverket i Gävle har sedan
1979 regelbundet skickat alla nya kar-
tor på områden norr om 66:e bredd-
graden, + allt bakgrundsmaterial, på
engelska, till Washington. De kan
användas. SKALL användas för att
styra kärnvapenladdade robotar över
Sverige mot Sovjet.

Det var så många viktiga och choc-
kerande uppgifter så Erja och jag
blev alldeles övervcildigade. Vi hade
aldrig hört talqs om någonting av det
Agneta bercittqde. Ändå bygger det
mesta på helt offentliga uppgifter
som vilken journalist som helst kqn
plocka fram.

Jag sa:

- Ibland tycker jag att när man
får mycket information så blir man
bara trött och orkar ingenting. Men
på dej verkar det tvärtom.

- Ja, om jag får en slags bild, ett
sammanhang. Det är när vi får en
massa osammanhängade information,
som det oftast blir i l-minutsnuttarna
på TV som vi blir trötta.

- Jag blir glad och stark om jag
ser helheten.

- Ja, jag visste väl det, nu förstår
jag, det var så här de hade räknat ut
det, tänker jag.

Agneta siog näven i handflatan.

- Men det skall de inte få hålla på
med länge till, säger jag till mig
själv.

"Kvinnorörelsen lärde mig att fannsiag
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En ask,
I en ask,

I en ask, lc
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Den som ov nyfikenhet vill to redo på vod en myt egentli-
gen ör och vonder sig till vonligo uppslogsverk, blir klort
besviken. Svoret ör i de flesto foll kort och konsist: Myt ör
liko med gudosogo.

Men vilken gudosogo då? undror mon. Grekernos, iudor-
nos, de nordisko folksogorno?

Är i så fall myt och religion samma
sak? Och hur blir det med de moderna
myterna som de framträder i mass-
media? Är familjen Ewing i "Dallas" en
gudomlig familj? Har gudsbegreppet i
så fall ersatts med Mammon, penning-
ens gudomlige härskare?

Vi hittade en fantastisk uppsats av
Rita Liljeström i en oumbärlig bok
"Kultur och Medverkande" från Aka-
demilitteratur 1982. Uppsatsen heter
"Två kön, två kulturer".

Rita Liljeström går igenom vad olika
forskare skrivit om myter och sagor, och
drar en del egna slutsatser. Det följan-
de bygger på hennes uppsats.

I sin jakt på myternas ursprung och
väsen har kulturhistorikern William
Thompson samlat ett flertal mytologi-
ska berättelser, och jämför dem med
resultaten av arkeologiska utgrävningar,
grottmålningar, kultföremål rn.m. Med
denna samlade kunskap i bagaget före-
tar han en fascinerande resa bakåt i tiden
och hamnar till sist i ett civilisationens
gryningsland där människan nyligen
lämnat djurstadiet och fått en medve-
tenhet.

Här hittar han en kvinnlig kosmologi
baserad på månstickans avprickning-
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ar av menstruationscyklerna. I detta
urlandskap befinner sig den stora
modern i hierarkins topp.

Thompson rör sig sedan fram
genom årtusenden för att hamna hos
sumerernas stora gudinna Innan, all-
tings ursprung, som stigit ner på jor-
den för att sammanbinda ande och
materia (himmel och jord). Här anas
en maktkamp mellan könen, när
Innan tvingas döda sin man Dumuzi,
som försöker överta makten på
jorden.

Några tusen år senare är maktöver-
tagandet ett faktum.

I den Egyptiska myten om Isis och
Osiris får vi veta hur det gick till.
Deras son Hanus hamnar mitt i en
konflikt mellan moderns och faderns
ätt. Han tvingas ta ställning och väl-
jer att döda sin moders ätt.

Också hos judarna (och senare i
kristendomen) är maktkampen förbi
och den allsmäktige fadern har slutli-
gen segrat när gamla testamentet ned-
tecknas.

Hos Eva hittar dock Thompson
spår av den stora moderns kosmiska
ordning när hon erbjuder Adam att
äta av kunskapens träd, en myt som

enligt Thompson initierar människans
övergång från det paradisiska djur-
tillståndets anarkistiska sexualitet till
den medvetna, socialiserade sexualite-
ten, som är grundvalen för all civili-
sation.

Myten, sammanfattar Thompson,
är en komposition för flera stämmor.
Den kan på en och samma gång
handla om tideräkningens uppkomst,
planeternas rörelser, nervsystemets
olika medvetandelager och individua-
liseringen av människan.

Det centrala temat i alla myter är
förhållandet mellan könen och
socialiseringen av sexualiteten.

SPAN N INGAR INCM FAMIIJ ER

Philip Slater går annorlunda till väga
för att kartlägga mytens väsen. Han
rekonstruerar den antika grekiska
familjen och lokaliserar spänningarna
inom familjen till det faktum att
kvinnorna berövats all tillgång till det
offentliga livet.

Denna urartade maktbalans åter-
finner Slater i religionen, dvs den gre-
kiska mytologin. Här försöker kvin-
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norna kompensera sig genom att utö-
va makt över sina barn. främst söner-
na som är deras enda möjlighet till
inflytande.

De mogna kvinnorna driver sina
söner till stordåd och blir grymt
besvikna på sönerna som misslyckas.
I de gudomliga familjerna slutar
dessa tragedier ofta i ond bråd död,
när den urspårade maktbalansen
drivs till sin yttersta spets.

Slater visar att människans religiö-
sa medvetenhet ytterst är ett uttryck
för sociala relationer.

Hos Bruno Bettelheim utgår myter-
na från övergångs- och initiationsriter
i en svunnen historisk tid. Myterna
var endast tillgängliga för ett fåtal
specialister, shamaner, präster och
liknande.

SAGOR FÖR FCLKET
De mänskliga relationerna däremot,
kommer främst till uttryck i sagor.
Folksagorna var till för alla, och
behandlade svårhanterliga känslor.
Särskilt gäller detta den psykosociala
utvecklingen där könsidentifikationen
skall grundmuras och bekräftas.

yÅlNrNc nv

Sagan arbetar med motsatser.
Kvinnan skildras till exempel som den
goda modern eller den onda häxan
och är enligt Bettelheim en och sam-
ma person. Uppdelningen i motsats-
par gör att människans dubbla natur
kan komma fram. Sagan ger förtrös-
tan och hopp. Den slutar alltid lyck-
ligt.

Eller gör den inte det?
De kvinnliga litteraturforskarna

Gilbert och Gubar tolkar dubbelheten
i folksagans gestalter som en illustra-
tion av stympad utveckling i vilken
vitala delar av flickans personlighet
blir förnekad och utsatt för hot.

"Så bär t.ex varje flickebarn de
dubbla gestalterna av den oskulds-
fulla Snövit och den stygga förslagna
styvmodern.

Sagan övertalar flickan att vackert
betjäna de små dvärgarna i sitt inre
och varnar henne för den kvinna som
tar sin skaparkraft i bruk.

Det går illa för kvinnan som utma-
nar den spegel, inför vilken alla kvin-
nor övar in manskulturens kvinno-
bild.

Sagan slutar med att styvmodern

MARIE LCUISE DE GEER BERGENSTRAHLE

dansar sig till döds i glödheta järn-
skor på Snövits bröllop."

(cirar: Rita Liljeström)

Efter denna korta genomgång
framstår myter, sagor och religion
som olika sidor av samma sak, den
socialiserade sexuella relationen mel-
lan de två könen.

Dessa relationer gestaltas i dagen
samhälle i massmedia.

De gudomliga familjerna har nu
definitivt lämnat de himmelska interi-
örerna och hos familjen Ewing i Dal-
las eller på Falcon Crests vingårdar i
Californien framträder de gamla
myterna i en ny tidstappning. För
som William Thompson säger:

Myten visar alltid tillbaka till sina
föregångare och bildar på så sätt en
nutida ask, i en äldre ask, i en urtida
ask och så vidare. . .I

SKJELSTAD



ww

HASTEN - KVINNAN

Stark, Frubm, Farl lg

;:':TJ:':'i::::innes tider essot mönniskons tonkor och
drömmor. Våro f orfoder dyrkode hösten som gudom ligt, mogiskt
vösen och fruktborhetssYmbol.

De gomlo höstgudinnorno som i mönniskors tro golopperode
from öu.r slötterno, vildo och otömido, sotte fontosin i rörelse.
Hovornos trumvirvlor, morkens mullronde, gnöggningorno som
stiger genom himlorno och lyfter på poesins möktigo vingor.
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Stina Helmersson cir journalist och filmare.I höst visas hennes nya film "Kvinnan och
Hcisten" pd TV. Den cir inspelad på Island
I 986.

Försiktigt lägger hon kinden mot hans
varma mjuka hals. Han vänder på huvu-
det och ser på henne med sina stora mör-
ka outgrundliga ögon. Blåser lite i hen-
nes öra.

Böjer sig sedan framåt och fortsätter
lugnt att beta det gröna, saftiga gräset.

Kvinnan och hästen.
Hästen och mannen.
Kvinnan och Mannen.
Tjugo tusen år före Kristus målade

människorna symboliska bilder i grot-
torna Ascot och Al Tamira i södra
Frankrike och norra Spanjen. De måla-
de tjurar och hästar. Himmelens tjur -det maskulina och jordens häst - det
feminina. Symbolerna för liv och frukt-
barhet på jorden.

Det var långt före den tid då männi-
skorna började tämja och använda häs-
ten. Dåtidens samlar- och jägarfolk som
följde efter inlandsisens smältkant nor-
rut genom Europa, såg de vilda häst-
flockarna som dundrade fram över stäp-
pen. De förundrades över dessa djur.
Drogs till dem av någon underlig käns-
la och kraft. På grottornas väggar måla-
de de "Det stora stoet". Hästgudinnan.

De doppade sina händer i röd färg och
satte sina handavtryck i glödande rött
runt hästbilderna. Som för att försöka

fånga dess kraft, snabbhet och skönhet.
För att bli delaktiga av det magiska och
det gudomliga, av själva frihetskänslan
som dessa vilda hästflockar symbolise-
rade för människan redan på den tiden.
Kvinnligheten - fruktsamheten, kvin-
nan som livgivande mor men också som
en mäktig, stark och farlig kraft, för-
knippad med magi. Allt detta slår an en
ton på allas vårt djupaste själsliga plan.

Våra tidigaste gudomligheter var trä-
den, vattnet, stenarna, ja själva jorden
och himmelen. I mänsklighetens gryning
dyrkade våra förfäder livets ursprung.
Man dyrkade kvinnan, och allt som
symboliserade den kvinnliga möjlighe-
ten till liv. Jorden som gav nytt liv varje
vår men också tog liv varje höst när gräs
och gröda vissnade och dog.

TIDIG SYMBCL
Hästen som symbol för kvinnan åter-
finns i de tidigaste av våra kända kultu-
rer i Egypten, Indien, Babylonien, Syd-
amerika, den återfinns i den grekiska
och i den nordeuropeiska och fornnor-
diska mytologin.

Så småningom uppenbarar sig även
manliga hästgudar, i takt med att
mänskligheten inser att även maskulina,
elementen: himlen det andliga, det man-
liga har lika stor betydelse för livets upp-
komst, och fall.

Den grekiska jordgudinnan - Deme-
ter - Moder Jord - förvandlar sig
enligt en av myterna till ett brunstigt sto,
och låter sig betäckas av den gamle häst-
och havsguden Poseidon, i skepnad av
en hingst. Senare föder hon sonen, häs-
ten Arion, den vingsnabbe. Den be-
vingade hästen. Arion älskar den sköna
kärleksgudinnan Afrodite och frukten
av deras kärlek blir Eros - kärlekens
gud.

Lite senare i den grekiska mytologin
berättas om hur en av de gamla starka
jordegudinnorna Medusa, förvandlas
till ett bestialiskt odjur med många
huvuden. Det var lite senare i tiden, när
de kvinnliga gudinnorna fallit i onåd och
det som gällde var manliga, falliska, kri-
giska gudomligheter. Det berättas att
den förnämste av manliga gudar, him-

melens härskare Zeus, till och med över-
tar kvinnans urgamla roll som föderska.

Ur hans huvud föds den kloka och
sköna och klarögt stridsberedda strids-
mön Pallas Athena. Hon är en perfekt,
tankemässig skapelse i många avseen-
den, men hos henne fattas känslor, för-
mågan till inlevelse, att ge sig hän. Pal-
las Athena är kall och saklig och logisk
men hänryckningen, förälskelsen, sor-
gen ska aldrig slita i hennes nervtrådar.
Hon äger endast de renodlat manliga
egenskaperna, fri från varje uns av berö-
ring av kvinnligheten.

PEGASCS FÖDS
Inte alldeles oväntat är det just denna
kvinnofientliga Pallas Athena som i
sköldens spegel visar Perseus hur h,in
ska bära sig åt för att hugga huvudet av
den gamla gudinnan Medusa som fram-
ställs som ett monster. Han hugger av
huvudet på henne, blodet sprutar, men
ur blodet framföds den bevingade häs-
ten Pegasos, poesins och skaparkraftens
hästgudomlighet som stiger mot himlen.
Ur blodet föds även Pegasos broder
Chrysaor eller "Guldsvärd". Culd är
mjukt, och det svärdet duger inte till att
strida och döda. Det är mer för själva
skönheten. konsten.

Pegasos, den bevingade hästen för-
sökte gudarna tämja och rida, men ingen
som har försökt med våld har hittills lyc-
kats sitta kvar på Pegasos rygg.

Kreativiteten och skaparförmågan
kan du inte tvinga dig till med hot och
vapenskrammel, eller läsa eller räkna dig
till, den är en gäva som kommer rill dig
om du är mottaglig, om du släpper efter,
ger dig hän, låter dig hänryckas och
intas.

Skaparförmågan har i alla tider varit
förknippade med det kvinnliga elemen-
tet. Även om det genom tiderna varit
mest män som blivit kända för sitt ska-
pande, har de enligt uppgift aldrig kla-
rat sig utan sin kvinnliga gudinna - sin
Musa.

På liknande vis kan vi söka hästens
symboliska och religiösa betydelse i vår
nordeuropeiska och fornnordiska myto-
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logi. Bakom samtliga grekiska gudom-
ligheter finns Rhea, Gudarnas Stora
Moder. I vår keltisk-germanska-gallis-
ka-nordiska mytologi fins Rhiannon -Den Stora Gudinnan, som lite senare
kallades för Det Stora Stoet, eller Epo-
na. Epona - Hästgudinnan har givit oss
ordet ponny. För tusentals år sedan var
hästarna mindre än nu och hade just
ponnyns behändiga storlek. Det kan
man ännu i dag se hos de gamla ryttar-
folken - mongoler, indianer, araber
och islänningar. De rider än i dag på
små, smidiga snabba hästar.

VIID CCH OTÄMJD
Om Epona, hästgudinnan, berättas det
att hon kunde byta skePnad - ibland
var hon kvinna, ibland häst. Hon avbil-
das på små statyetter som en kvinna
ridande på en häst, vissa gånger med
ormar - en annan gammal kvinnlig
fruktbarhetssymbol - i sina uppsträck-
ta händer. Epona tillät sig själv att stå
för både liv och död. Ibland var hon
fruktsam och ibland ofruktsam. Hennes
make var Pwyll, vishetens gud, och
honom hade hon själv valt.

Hon stod för den obändiga, oberäk-
neliga kvinnliga kraften och förmågan.
Vild och otämjd, som gamla tiders vand-
rande, ridande nomadfolk kunde tillåta
sina gudinnor att vara. På den tiden
användes enkla preventivmedel, örtde-
kokter och förebyggande - torkade cit-
ronhalvor, stora fruktkärnor, svampar
doppade i syrliga vätskor som kvinnor-
na förde in. Det förekom även att späd-
barn dödades eller lämnades i vild-
marken.

En vandrande, kringridande stam
kunde inte bli för stor. Därför var Epo-
na detta folks självständiga, självklara
gudinna. Långt ifrån senare tiders bofas-
ta bondebefolknings ideal. Då gällde det
att kontrollera kvinnorna, så att de höll
sig till en enda man och födde så många
barn som möjligt som kunde göra ätten,
gården stark och mäktig och jobba bra
och försvara landområdena, och odling-
arna i orostider. Den tiden krävde tämj-
da kvinnor som underkastade sig och
inte galopperade omkring för mycket.
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I den gamla nordiska mytologin med
Vaner och Asar, hade hästen en stark
och betydelsefull ställning. Man före-
ställde sig att solen var en kvinnlig
gudomlighet drogs över himlen i en vagn
av hästen Skinfaxe och att månen var en
manlig gudom som drogs i en annan
vagn om natten av hästen Rimfaxe.

I den tidiga nordiska mytologin dyr-
kade man Vanerna, fruktbarhetsgudar
och gudinnor. Där återfinns namn som
Njord och Nerthus, ett gammalt frukt-
barhetspar liksom Frej och Freja. De
riktigt gamla fruktbarhetsriterna i Nor-
den försiggick i närheten av magiska käl-
lor, mossar, sjöar och lummiga lundar.
Näst människooffer var hästarna det

finaste man kunde offra till gudarnas
och gudinnornas ära.

De vackraste unghästarna i flocken
kunde helgas till Frejs eller Frejas ära.
De undantogs från allt världsligt arbete
och när dagen för det stora offerblotet
till fruktbarhetens ara var kommen -vanligtvis efter sådden och vårbruket vid
Midsommar, leddes dessa vackra hästar
till de frodigt grönskande offerlundarna.

De finaste hästarna var silvergrå eller
silverröda med vitskimrande man och
svans. Hedna-prästen, som kallades
Goden, lystrade först till hästens olika
ljud och frustanden, betraktade dess
rörelser och vägval genom lunden. Allt
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detta tyddes som tecken från gudarna.
Sedan slaktades hästen rituellt, med en
tveeggad offerkniv. Blodet stänktes med
en tagelvispa över lunden, gudabilder-
na av trä och över människorna.

De som var mest hängivna i sin tro
drack av blodet och köttet styckades, en
del offrades i offerkällan, annat koktes
i en stor järngryta över öppen eld och
bjöds till kvällens blotfest. Man åt och
drack för att få del av gudomlighetens
kraft och fruktbarhet.

Senare hände det att man hängde häs-
tar - men då handlade det om offer till
den mer krigiske Asaguden Oden. Men,
studerar man Odens gudapersonlighet i
de samla skrifter som ännu finns till-

gängliga, visar det sig att denne forne
krigsgud som Vikingarna beundrade,
hade många "kvinnliga" draginlemma-
de. Han var magins, extasens och hän-
ryckningens och skaldeguden. I Oden
försökte de sentida Vikingarna klämma
in alla gamla ideal från både manliga och
kvinnliga gudomligheter som funnits
sida vid sida i flera tusen år.

HÄST DISERNA
När Oden fick en mäktigare position i
människornas trosföreställningar under
senare hednatid, tonades de gamla
kvinnliga gudinnorna ner till Valkyrjor
- Odens medhjälperskor som samlade
ihop de fallna i strid och tog dem till Val-
hall. Fylgjor - människans följeslager-
skor som hjälpte i kris genom att i nöden
visa på rätt väg. Och Häst-Diserna - En
storts ridande gudinnor som kom faran-
de över himlen på snabba lysande
hästar.

Häst-Diserna kom med ljuset i sam-
band med vårdagjamningen i slutet av
februari. Disa har fortfarande namns-
dag vid den tiden i vår almanacka. I
oktober vid höstdagjämningen firade
man Disa-blot och höll Disating, som
var en stor handels- fest- och marknads-
begivenhet vid sidan av den religiösa
blot-festen och tingsförhandlingarna.

På hösten offrade man och höll fest
till Häst-Disernas ära för att de inte skul-
le försvinna för alltid när vintermörkret
föll. Genom blotfesten hoppades man
att försäkra sig om att Häst-Diserna
skulle komma ridande med ljuset glitt-
rande i sina skinande ljusa hästars hår-
rem ännu en gång nästa vår, så att jor-
den än en gång skulle bli ljus och varm
och grönska.

Det berättas om vådliga rituella ryt-
tartävlingar i samband med Disa-bloten.
En ung svensk konung lär ha fått slap-
pa livet till under en sådan våldsam Disa-
ritt inne i ett av de stora guda-templen
i Uppsala. Sanningen är den att det hän-
de att folket krävde att kungen offrade
sig själv till gudarna vid långa perioder
av svår missväxt och kallt, dåligt väder.
Man trodde att endast ett konunea-offer

kunde blidka gudarna för att rädda års-
växten, och därmed livet på befolk-
ningen.
Hästen som symbol för extasen, frukt-
barheten, erotiken, hänryckningen. Det
är ingen tillfällighet att de hedniska
gudarna ibland förvandlade sig till häs-
tar. Loke bytte varje vår skepnad till ett
sto (observera att en manlig gud blev en
kvinnlig häst!) För att föda fram solen.
Inte förrän solens varma strålar fick
grönskan att gro, kunde han bli sin van-
liga Loke-gestalt igen.

Det berättas också i en av de gamla
nordiska myterna att Asagudarna städs-
lade en stor stark jätte från fiendeland
för att bygga en mur kring deras ägor -Asgård - som skulle skydda dem just
från de ondskefulla jättarna. Jätten
lovade att bygga muren om han fick ta
sin hingst Svadilfare till hjälp. Det hade
Asagudarna inget emot. Villkoret var att
muren skulle vara färdig före första
sommardagen. Då skulle jätten få frukt-
barhetsgudinan Freja, den skönaste av
gudinnorna i Asgård, som bygglön. Men
blev han inte klar i tid, skulle Tor slå
ihjäl honom med sin hammare.

Jätten byggde och byggde. Hästen
hans var stark som tio hästar och muren
växte oroväckande snabbt. Asarna blev
oroliga och Freja grät. Hon ville inte bli
bortgift till jättarnas och rimtursarnas
kalla, farliga och ogästvänliga Utgård.
Första sommardagen närmade sig och
muren var nästan klar.

Gudarna var utom sig men då kom
Loke på en id6. Han bytte skepnad till
ett sto och sprang framför den starke
hingsten. Svadilfari slet sig loss från sin
tunga stenbörda och trots att jätten för-
sökte fånga in honom, försvann hings-
ten efter stoet in i skogens djup.

Första sommardagen kom och jätten
var inte riktigt klar med muren. Freja
fick han inte men väl Tors fruktade
hammare mellan ögonen.

Efter en tid kom Loke hem till
Asgård, fortfarande i skepnad av ett sto
födde han ett grått föI. Det fölet hade
åtta ben och sprang fortare än alla häs-
tar. Sleipner blev hästens namn och
Oden, den främste av gudarna fick rida
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honom. Han sprang så fort att Oden
obehindrat kunde röra sig mellan olika
världar, mellan drömriket, minnets rike,
dödsriket, nuet och framtiden.

KRISTENDCMEN GRIPER IN
Fruktbarheten, extasen - den grekiske
Dionysos avbildades också med klö-
varlhovar, svans och horn. Ett mellan-
ting mellan häst, tjur och människa.

I sin iver att erövra människornas tro
och utrota de gamla gudomligheterna
vinnlade sig kristendomens utövare om
att svartmåla dessa gamla djur-
människor gudar och skrämma folk
ordentligt. Man lät Djävulen få svans,
hovar och horn. Djävulen frestar som
bekant med sinnenas berusning och
scruell extas på samma sätt som de gam-
la fruktbarhetsgudarna gjorde.

Djävulen utgör ett hot mot behärsk-
ning, ordning och lydnad. Genom att
förknippa de gamla fruktbarhetssymbo-
lerna med ondskans krafter hoppades de
kristnas budbärare att få bort folk från
hedna-tron.

I Paradiset frestar ormen Adam och
Eva. Vad är ormen om inte en gammal
kvinno- och fruktbarhetssymboM alla
tider har folk ojat sig över ormens ond-
ska och Eva som låter sig förledas och
sedan lockar Adam i fördärvet. Men då
gäller det att studera hela Paradis-myten
noggrannt.

Ormen bjuder människorna att äta
från Kunskapens träd och det är kvin-
nan som är mest lyhörd. Genom att äta
av kunskapen blir människorna medvet-
na om det onda och det goda. De blir
medvetna om att de själva kan välja vil-
ken sida de vill stå på. De ser plötsligt
världen realistisk och de fördrivs därför
ur barndomens Paradis ut till vuxenli-
vets strapatser och glädje, som om de
antar utmaningen och kämpar kommer
att utveckla dern till man och kvinna, till
mogna insiktsfulla människor.

Tack och lov för ormen. Om den inte
kommer in i vårt liv och väcker insikten
om omvärldens realiteter till liv hos oss
på ett tidigt stadium och förmår oss att
lämna barndomslandet, blir vi ju aldrig
vuxna.
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I de gamla judiska skrifterna talas det
om ormen som egentligen är Lilith,
Adams första hustru. Kvinnan före Eva,
som skapades samtidigt med Adam ur
kaos. Hon var egensinnig och självsvål-
dig, liksom den gamla hästgudinnan
Epona. Därför fördrevs hon från Para-
diset.

Adam bad Gud om en fogligare mer
undergiven hustru, då fick han Eva, som
gjordes av hans revben. Men människan
undkommer inte sitt ode. Lilith smög sig
in i Paradiset igen i skepnad av en orm.
Och hon fick kontakt med den omedvet-
na Eva och lärde henne ett och annat.

På så vis blev Eva en sammansatt per-
sonlighet - som liksom Epona kunde
skifta mellan ofruktsam andlighet ä la
Lilith och fruktsamhet som Gud hade
skapat henne till. I och med att hon åt
av Kunskapens äpple fick hon tilllgång
till både den andliga och den kroppsli-
ga förmågan. Och Adam som också fick
sig en äppelbit fick också tillgång till sina
två sidor, den maskulina som han redan
hade och den feminina genom äpplet.

Vilket gjorde dem till ett fungerande
par.

HÄXBÅt
Men hur det nu var så kom hästen att
betraktas som ett synnerligen syndfullt
kreatur inom kristendomen. Hästen som
symboliserar de gamla primitiva gudar-
na ansågs ha samband med synd och
djävulskap.

När kristendomen infördes i Sverige
på 900-talet och på Island på 1000-talet
var en av de viktigaste nya bestämmel-
serna ett ovillkorligt förbud mot att äta
hästkött. Prästerna ville störta de gam-
la gudarna och få ett slut på dessa vilda
fruktbarhetsblot och orgier som ägde
rum framförallt kring Midsommar och
Disa-festerna.

På så sätt kopplades sexualitet och
synd samman på ett mycket sinnrikt sätt
av kristendomens företrädare. De kvinn-
liga krafterna, magin och sexualiteten
skrämde vissa kristna företrädare till
vansinne och bidrog till galenskapen i

Europa där sex miljoner brändes på bål
som häxor. Under åropan till sexuella
fantasier och vanföreställningar hos en
stor del av prästerskapet och den man-
liga befolkningens rädsla för den gamla
folktron.

Hästen, kvinnan, fruktbarheten,
magin - naturen och örternas påver-
kan, allt detta har ett starkt samband hos
människor sedan urminnes tider. Räds-
lan för att detta skulle dra Guds och
Kristus vrede över folket var så stor att
hela byar offrade sin kvinnliga befolk-
ning för att blidka Gud med häxbålen.

Men det berättas att så sent som under
tidiga medeltiden, i de djupa skogarna
mellan Värmland och Norge levde tron
på de gamla fruktbarhetsgudarna kvar
på gårdarna.

JÄTTELIK HÄSTPENIS
En resande från södra Europa har berät-
tat i en gammal bevarad bok om hur han
blev bjuden till kvällsvard på en av går-
darna. Före maten tog husmor på går-
den fram en underlig tingest från en låda
i köket. Det var en jättelik hästpenis som
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förvarades inrullad. konserverad i lök
och lin.

Denna symbol för växtlighet och
fruktbarhet både bland gårdens djur och
människor skickades runt bordet. Alla
skulle hålla i denna "Völse" och tillsam-
mans sjöng gårdens folk under ledning
av husmodern en visa som handlade om
lust och kättja, samlag och erotik,
sprängfylld med runda ord som fick den
kristne resenären att rodna ner till tår-
na. Det var så pass "syndigt" i hans
öron att han inte ens vågade återge den
i sina skrifter.

Sådana visor sjongs under de stora
fruktbarhetsbloten och festerna, då även
rituella samlag visades upp i guda-
templen och inspirerade till erotiska
orgier i buskarna för allmänheten efter-
åt. En liten uns av detta lever ju kvar i
vårt midsommarfirande än i dag.

Det talas också om speciella fruktbar-
hetsriter mellan en häst och en kvinna.
Offerhästen ströps sakta, sedan hade
drottningen ett rituellt samlag med häs-
tens penis på en stor scen inför allt foi-
ket. Allt för att främta årsväxten. diu-

rens brunst och dräktighet och männi-
skornas barnafödande.
Men i den nya kristendomens spår satte
förbudet mot att äta hästkött så djupa
spår, att den som åtog sig att slakta häs-
tar i byn, kallades för Rackaren och stod
näst lägst ner på den sociala rangskalan,
snäppet över bödeln. Hästhandlare hade
inte heller särskilt hög status. Folk van-
de sig av med att äta hästkött.

På Island, där man alltid haft gott om
hästar, var folk så pass rädda för att äta
hästkött, att de hellre låg och svalt och
frös ihjäl under de svåra frost- och nöd-
åren på 1700- och 1800-talen, än att de
slaktade och åt av sina många hästar. Än
i dag händer det att en gammal islänning
som ätit hästkött utan att veta om det,
börjar kräkas flera veckor senare, när
han får veta att det var just hästkött han
åt. Även vi svenskar känner fortfaran-
de avsmak for häst.

Det tål att tänka på det när vi går och
inbillar oss att vi är moderna, tänkande
människor fria från gammalt skrock,
myter och tro på det ena eller andra.

Ingen kan stå oberörd inför en galop-
perande hästhjord eller en ensam häst i
frihet med svepande man och svans,
blicken riktad i fjärran och med etr gnäg-
gande vibrerande genom strupen ut i de
känsliga näsborrarna.

Hästen berör oss än i dag och häst-
myterna lever i oss, djupt inne ioss bott-
nar denna sinnebild av livet, kraften och
frukten, såväl i andligt skapande som i
kroppslig förökning.

Den vilda stogudinnan galopperar och
vi kan inte låta bli att dras med, mot allt
förnuft, låta oss ryckas hän. tl

Kcillor:
"Nordisk hedendom", ov Folke Ström
Grekisk mytologi
Bibeln
"Islandshcisten - Gudarnes häst," ev
Magnusson & Gudmundsson.
Madeleine von Heland
"Mcinniskan och hennes symboler." ev
CGJungmfl
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DET STORA STOET

öndernas äldsta konst domineras av
yppiga föderskor och ammor.
Vandrarfolkens och samlarfolkens
konst, som främst är dokumenterad

i franska och spanska grottor, domineras av
djur som vildhästar och bison.

Detta har tolkats som jaktmagi, men det har
arkeologiskt kunnat beläggas att människan
under paleolitikum knappast jagade alls, utan
levde på lättfångad föda som sniglar och
musslor.

I stället kan målningarna ses symboliskt där
hlisten, eller Det Stora Stoet, står för det kvinn-
liga och bison för det manliga.

Konsthistorikern Madeleine von Heland,
som vi intervjuar längre fram i numret skiver
om detta:

"Vi minns inte längre vilka gudar som här-
skade i Europa för 400 generationer sedan.
NIen på samma sätt som vi västeuropder i sis-
ta hand härstammar från grottmålarnas släk-
te kan våra gudar vara sprungna ur deras.

MER ÄN MCDER
"Det Stora Stoet är livgivande moder men hon
är också beslutande instans när det gäller
döden.

Bland Galliens kelter kallades en hästgudin-
na långt senare Epona "Stoet" och var den
som bestämde om liv och död. I Wales bar
samma gudinna namnet Rhiannon "Stora
Drottningen" och sågs skritta lugnt mellan det-
ta rike och nästa i kelternas system av paral-
lella världar. Gränsen mellan sto och kvinna
överskred Rhiannon lekande lätt och tilllät sig
vara ömsom dräktig, ömsom ofruktsam.

Hennes make Pwyll "Visdom" som hon
givetvis själv hade valt ut och friat till, accep-
terade ju kvinnans bägge kroppstillstånd som
lika värda. Och fölbarnen som Rhiannon föd-
de förstår vigenom sagocykeln "Mabinogion"
att hon ibland lät leva, men ibland dödade och
åt upp".

"Instinktivt, inte bestialiskt", skriver Made-
leine von Heland. och fortsätter "det är Moder
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räder
over liv och död

tl

Jords natur att ta tillbaka precis lika mycket
liv som hon alstrar".

Under vandrartiden, då gruppen hela tiden
förflyttade sig och skulle hållas konstant, kun-
de kvinnan bära ett barn. De som inte kunde
gå själva lämnades förmodligen kvar. Men det
föddes då inte heller så många barn, eftersom
gruppen tidvis levde under sträng avhåll-
samhet.

"En liknande natur kunde alltså ha accep-
terats hos kvinnan fram till dess hon tämjdes
som bondmora och bara tillats föda, aldrig
döda, den avkomma som ändå parasiterade på
och ofta nog släckte hennes eget liv.

VILD GALCPP
At Det Stora Stoet bereddes aldrig någon plats
iGreklands Olymp, ej heller i de kristnas him-
melska katedral. Förklaringen är enkel. Det
Stora Stoet är ju det vilda komplement till den
Stora Moderns fogliga kvinnoideal. Mot bon-
dens krav på sin kvinnas kropp slår Det Stora
Stoet fräckt bakut och drar oupphörligen med
sig nya adepter i vild galopp.

Vilka oanade triumfer Det Stora Stoet firar
i dagens Västerland kan var och en konstate-
ra genom att bege sig till närmaste ridstall och
där begrunda hur klasar av skolflickor betjä-
nar hennes helighet utan annan lön för mödan
än utsikten att bli upptagen bland hennes invig-
da vestaler. Till de redan invigda hör natur-
ligtvis Pippi Långstrump dar hon på starka
flickarmar bär omkring sin lika könlösa som
namnlösa västerländska urhäst, en gång ock-
så det mest älskade motivet hos paleolitikums
grottmålande släkte."

Madeleine von Heland känner igen Det Sto-
ra Stoet också i Scarlett O'Hara i Borta med
vinden och i Fallon Carrington i tv-serien
Dynasty. Läs om Fallon på sid 38.

Citaten ur: Mytens klyvna Europa, en essä
av Madeleine von Heland publicerad i boken
I kontinentens utkant, utgiven av Forsknings-
rådsnämnden. tr

EVA EKELÖF
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JENNY
E,n Historia om Hästar
AV MONICA DALIN

on heter Jenny, Jenny Sjöstedt, och är 14 år. När
hon var fyra fick hon sin första häst. Hon minns
inte när hon satt på hästen första gången, men

hon kommer ihåg hur det kändes när den kom, och hon
fick hålla den i grimskaftet och leda den runt på gårdspla-
nen. Hennes lekkamrater, som alla var äldre än hon, titta-
de på. När det där väldiga djuret godmodigt följde henne
kände hon hur hon växte och växte.

Den första hästen hette Lucy, och egentligen är det en
ponny, och egentligen var det väl Jennys mamma som vil-
le ha häst. men den var i alla fall Jennys. Dom hade lånat
den av en kusin.

Jenny började i en ridskola när hon var fem år, på
dispens för hon var för ung, och sedan dess har hon hållit
på. Sedan några år tävlar hon dessutom i dressyr och hopp.
Det har gått bra och hon har just kommit upp i elitklass.

Fyra hästar är "hennes". Lucy, Lourette som egentli-
gen tillhör en granne, Fleur och Chans. Hästarna är alla
släkt med varandra, men har helt olika personligheter.

Jenny tycker bäst om den som hon rider mest för tillfäl-
let. Just nu är det Lourette och Fleur hon tävlar med.

Chans köpte familjen som föl och henne har de själva
ridit in. De läste böcker och pratade med sådana som kun-
de, för att lära sig. Det gick bra.

Chans är en ganska trög häst. På de protokoll som
domarna sätter upp vid derssyrtävlingar står det ganska
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ofta att Jenny skall använda sporrarna mer och vara mer
bestämd.

Fleur är en mer het häst. Kanske tycker Jenny bäst om
henne i alla fall. När hon köpte Fleur sa de som sålde hen-
ne: "Fleur kommer aldrig när man ropar, henne får du
inte släppa, henne måste du hålla hårt."

Men visst kommer Fleur när Jenny kallar på henne, och
gnäggar välkomnande så fort hon hör att det är Jenny som
är på väg till hagen eller stallet.

Jenny vill para Chans med en häst. Då kan fölet bli en
häst. Det ser man efter tre år ungefär.

Jenny önskar sig en häst, för snart är hon själv för stor
för att rida en ponny. När hon tänker på framtiden är det
detta som oroar henne mest. Att kanske vara tvungen att
sälja Chans eller Fleur för att hon vuxit ifrån dem.

Hon rider varje dag. På morgonen släpper hon ut häs-
tarna i hagen och på kvällen rider hon dem - och ryktar
dem före och efter. Det är inte så mycket jobb, tycker hon,
särskilt som hennes mamma hjälper henne mycket'

Om hon är sjuk, förkyld eller så, försöker hon hålla sig
inomhus. men måste nästan alltid gå ut till stallet i alla fall.
Annars känner hon sig rastlös, tycker hon. Om hon är led-
sen över något, glömmer hon det när hon kommer ut till
hästarna. Det är nästan som om de förstod, och försöker
muntra upp henne.

De dagar hon inte kan rida blir hon helt enkelt inte hung-
ris. När hon rider kan hon äta hur mycket som helst.



Jenny tycker synd om dem som bor i stan. Där finns ju
ingenting att göra, bara en massa äckliga bilavgaser, tyc-
ker hon. När hon blir vuxen vill hon gärna jobba med djur,
men tror att det blir ganska svårt att få ett sådant jobb.
Hon har bestämt sig att alltid bo på landet i alla fall -och pendla till stan om hon nu måste jobba där.

Ganska många helger åker hon och tävlar. Då träffar
hon vänner från andra områden i landet. En del av dem
har rika föräldrar, det märker hon, men tänker inget sär-
skilt på det. Hästarna blir också vänner med varann.

De kompisar hon har till vardags tycker också om häs-
tar även om de inte har någon själva. Jenny tycker lite synd
om dem som inte får ha häst, särskilt om de bor på landet.
Föräldrarna kanske säger att dom inte har råd - trots att
dom röker. Då vore det bättre att dom slutade röka. anser
Jenny.

ågra av flickorna i Jennys klass har blivit intres-
serade av kläder och smink och av att gäpå disko-
tek och träffa killar. Men alla är inte intressera-

de av det så hon känner sig inte utanför. Förresten går hon
på diskotek ibland.

Om hon rider en ny häst börjar hon med trav, för att
lära känna hästen och för att hästen skall bli bekant med
henne. Kanske hästens ägare säger: "Galoppera lite, var-
för galopperar du inte? " Det är inte det att hon inte kan
galoppera direkt, men för att göra det måste man dra myc-

ket i betslet, och hon tycker inte om att riskera att göra
hästen illa i munnen.

Det värsta hon varit med om var då Fleur trampade fel
på något sätt och skadade foten när Jenny var ute och red
henne. Det blev ett otäckt sår som visserligen läkte fint
senare, men just när det hände var det hemskt - särskilt
som hon var ensam hemma.

Hela familjen, också Jennys äldre bror är intresserade
av hästar. Men han rider nästan aldrig nu för tiden. Bara
ibland från bussen och hem, och då galopperar han för
att det skall gå fort. Ungefär som om det vore en moped
eller cykel.

Jenny funderar på varför hennes bror har tröttnat på
hästar. Det kanske blir så när man blir äldre, tänker hon.
Men hennes mamma blir bara mer och mer intresserad ju
äldre hon blir. så det stämmer inte.

Den första hästen, Lucy, är gammal nu, 2l år. Jenny
lär sina småkusiner, att rida på henne. Hon lär dem också
teori; hästens historia och vad olika delar på hästen och
på seldonen heter. Hon har själv ritat bilder för att det skall
bli lättare att visa dem.

Egentligen är Lucy nästan för gammal att ridas. Hon
har också blivit allergisk mot damm. Helst skall hon vara
utomhus så mycket som möjligt, men inte när det regnar
som nu.

- En häst kan
ligt, säger Jenny.

ganska gammal. 30 år är inte ovan-bli
Lr
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EN INTERVJU MED MADELEINE VON HELAND
AV EVA EKELOF

MYTEN HANDLAR OM betydelse-
bärande strukturer som ligger under
den synliga ytan. Myten förutsätter
alltid en tolkning när den används.

Så definierar Madeleine von
Heland myten.

Jag träffar henne i arbetsrummet i
ett sommartomt och öde Stockholms
universitet. En kontorsmodul i raden
av andra på våning sju, där konsthis-
toriska institutionen ligger.

Madeleine von Heland är docent i
konsthistoria, men hon är också den
person i Sverige man först tänker på i
samband med myter.

Sedan 1975 har hon ägnat sig åt
myten, studerat och skrivit böcker
och essäer.

- Myten lever alltid därför att den
är så kreativt laddad, den är som ett
alfabet. ett sätt att kommunicera.

Myten närmar sig psykoanalysen
och i varje människas liv finns statio-
ner i det själsliga landskapet som
"Oidipus" eller "Kassandra", med
en egen laddning. Genom medveten-
het om myten ökar man sin självsyn.

- Man upptäcker att man agerar
känslomässigt och ordnar sitt liv efter
ett laebundet mönster. Det är litet

jobbigt när man tror att man agerar
individuellt och fritt, säger Madeleine
von Heland.

Vi två fyller nästan det lilla spar-
tanska rummet. där bara en affisch
med ett abstrakt mönster pryder väg-
gen. Under samtalet talar Madeleine
von Heland otåligt och med stark
inlevelse. Med gester och kraftiga
slag i bordet understryker hon sina
argument.

Hon är 49 är, har ett runt blekt
ansikte, yvigt blont hår, tunga
ö-eonblock, en rak, nästan grekisk
profil. Rösten är ljus och välmodule-
rad. Engagemanget i ämnet är totalt.
Här talar mytens mästarinna.

- Vi accepterar ju biologiskt lag-
bundna mönster, men det är litet svå-
rare att acceptera känslans och tan-
kens likartade lagbundna struktur. Vi
vet så litet om våra känslor. varför vi
tänker, men börj ar ana att det inte är
så fritt och individuellt utan att vi
upprepar gamla tankemönster, gamla
drömmar.

Därför är myten farlig. Den kan
och har utnyttjats i propagandasyfte,
främst av nazisterna, som var skickli-
ga att spela på människors mytiska 

^aningar. V

"Vi vet så lite om våra känslor,
varför vi tänker som vi gör' men
börjar ana att det inte år så fritt
och individuellt' utan att vi UPP'
repar gamla tankemöster, gamla
drömmar. Därför år myten fiarlig."
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t PA KONTINENTEN har man därför
under efterkrigstiden varit rädd för
den mytiska strukturen som handlar
om mentalitet, nationalitet och sjä1.
Den användes framgångsrikt i den
fascistiska propagandan. I Sverige
finns inte den blockeringen. Men vi
är i alla fall dåliga på att använda
myter.

- Man behöver ju bara titta på
alla töntiga svenska tv-serier, som är
totalt oförankrade i någon mystisk
struktur och därför tråkiga. Vi kan
inte. Och det hänser samman med
Luther.

Dynasty och Dallas är tv-serier
med starkt mytisk förankring och
därför framgångsrika, enligt Madelei-
ne von Heland.

Luther förbjöd bibeltolkningen och
ville att man skulle tolka bibeln bok-
stavligt. Den skulle inte som tidigare
ses allegoriskt. Det är ett av skälen
till att vi inte kan använda våra egna
myter när vi ska gestalta någonting.

- Våra myter lever ett tynande liv
bevuxna av den svenska granskogen,
säger Madeleine von Heland. De är
undernärda. Myten får ju bara sin

näring av att någon tar fasta på den.
Vad har då myten för funktion i

samhället? Nu kommer vi in på den
tes som Madeleine von Heland drivit
sedan 1979. Den handlar om skillna-
den mellan bondesamhällets och det
nomadiserade samhällets myter.

I cirka 30 000 år var människan
vandrare innan hon slog sig ner och
blev bonde. Idag lever vi i en bryt-
ningstid då bondesamhället håller på
att övergå i ett annat skede. Men
bondens myter lever fortfarande
kvar, som ett urvuxet och trångt böj-
ningsmönster för en annan och ny
tid.

Om man skrapar på den grekiska
mytens yta upptäcker man därunder
gudarna från vandringstiden, som
förvanskade och bortglömda ändå
lever kvar. Det Stora Stoet är en
sådan myt som Madeleine von
Heland grävt fram.

Människan uppstod för ungefär
40 000 år sedan, vi vet inte hur, kan-
ske på något sätt ur neanderthalaren.
Neanderthalaren var tung, stark med
jättehuvud och enorma käkar, för
han arbetade mycket med tänderna.

Han kunde möjligen tala och hade
elden, hade väldigt enkla verktyg och
behövde stora mängder kött. Nean-
derthalaren är ett enormt proteindjur
jämfort med människan.

SA UPPSTAR HON plötsligt, den
lilla lätta varianten med en annan
hjärnvolym, en annan struktur i
munnen som ger en annan möjlighet
att formulera språket, att artikulera
sig. Hon rör sig snabbt och lever inte
av animaliskt protein utan av en
blanddiet som musslor, sniglar och
insekter, lättfångad föda. Hon klarar
sig utmärkt, går ut i floden och fång-
ar musslor, tar sina sniglar och mår
bra. Hon lägger inte ner så mycket
möda på jakt denna intelligenta
varelse, men vad gör hon?

Hon grundlägger språket, det som
vi talar idag med hela dess komplexa
struktur, hon hittar på religionen,
hon hittar på musik och instrument.

Hon gör bilder, målar tavlor,
skulpterar, berättar sagor, vandrar
omkring i en paradisisk tillvaro. Hon
är kreativ utan like.

- Bara den som har 2 000 örter i
skallen och kan skilja på och kombi-
nera olika sammanhang klarar sig.
Det är en oerhört intelligent popula-
tion och frisk så in i vassen.

Så kommer bondesamhället som ett
förödande slag mot den kreativa,
innovativa människan. Hon blir sit-
tande på sin åker. Blir trög, sjuk, får
kortare livstid och blir också mindre
till växten.

Varför den moderna människan
strax efter l0 000-talet f Kr gradvis
övergav sin ursprungliga kringvand-
rande livsform hör till släktets största

"Så kommer bondesamhället som
ett förödande slag mot den krea'
tiva, innovativa människan. Hon
blir sittande på sin åker. Blir trög,
sjuk, fär kortare livslängd och blir
också mindre till växteh."
34



Madeleine von Heland

gåtor. Ingen kan nöjaktigt förklara
detta som blev den hittills största för-
ändringen i människans historia.

MED BONDESAMHÄLLET upp-
stod den ständigt födande gudinnan,
den stora modersgudinnan och
modersmyten. Vandrarsamhället hade
inget behov av många barn, tvärtom,
gruppen skulle behålla samma stor-
lek. Men i bondesamhället behövdes
många människor för att odla jor-
den. Ju fler barn, ju rikare bonde.

- Modersgudinnan är inte alls
kvinnans triumf utan tvärtom hennes
slaveri. Kvinnan fick ett värde genom
sina barn och inte genom sig själv
och sin egen person. Men börjar man
gräva i myterna om modersgudinnan
kommer man fram till helt andra
gudinnor, som inte alls sysslar med
att föda barn i första hand, utan det
är en bisyssla precis som det är en
bisyssla för mannen att avla barn.

Från Mesopotamien, tvåflodslan-
det, vällde bondesamhället och
modersmyten in över det västerländ-
ska samhället. Vi övertog också de
falska motsättningarna mellan natt
och dag, man och kvinna, liv och
död, svart och vitt.

Men i den svenska naturens väx-
lingar är dag inte alltid dag och natt
natt. Plötsligt kan dag vara natt och
tvärtom.

- Nu har vi lärt oss att motsätt-
ningarna är falska, allting är mycket
mer relativt. Men motsättningarna
behövdes i bondesamhället och de
bottnar i behovet att få kvinnan att
föda. Det görs religion av den födan-
de modergudinnan, för att få kvinnor
att föda.

Varför vill inte kvinnan föda? Jo,
det är farligt och har alltid varit far-
ligt fram till vår tid.

- Det är konstigt att kvinnorna
gått på den här myten. Men de har
blivit stenhårt indoktrinerade i tusen-
tals år. De fråntogs sitt sociala värv i
bondesamhället om de inte kunde
föda. Och det är ju fortfarande så att
kvinnor som inte har barn inte kän-
ner sig som hela kvinnor.

MOTSÄTTNINGARNA mellan man
och kvinna bottnar inte i sexualiteten
och fixeringen vid sexualiteten fanns
inte före bondesamhället. anser
Madeleine von Heland. Där premie-
rades i stället den individ som var
smidig, anpassningsbar och kreativ.

- Att bara föda och få prestige av
det räcker inte som mänsklig aktivi-
tet, människan är inte bara detta
djur. Människans funktion är att för-
kovra sin hjärna och sin kunskap, för
det är bara i kraft av sin intelligens
som människan överlever.

Madeleine von Helands tes är att
bondesamhällets myter är förlegade
idag. Vi lever i en brytningstid. För
att mänskligheten ska överleva
behövs inte fler barn, tvärtom. I stäl-
let går vi mot ett samhälle där männi-
skor med "vandrarfärdigheter" kla-
rar sig bäst.

- Jag vet att jag kan se och tala
om de här strukturerna därför att vi
lever i en brytningstid. Nu är det så
att den som har kunskap, som kan
arbeta med sitt intellekt på en sofisti-
kerad nivå klarar informationstekno-
login, kan verka kreativt i det här
samhället som behöver rörlighet och
ständig anpassning.

- Varje människa föds med en
underbar hjärna som sedan förstörs,
säger Madeleine von Heland.

När människan föds är hon fruk-
tansvärt vetgirig. Spädbarnet griper
efter saker, vill titta på saker, suga
på saker. Det artikulerar sig genom
att jollra, härma sin omgivning, suger
åt sig som en svamp.

- Även i de mest förfärliga miljö-
er suger barnet åt sig och det är otro-
ligt för de flesta barn har det för-
modligen fruktansvärt i Sverige idag.
De får mat men inget annat.

Men barnet frågar, driver omgiv-
ningen till vansinne med sin vetgirig-
het, tar in och ordnar sin struktur
och sin världsbild genom detta eviga
frågande. Det är också barnets enda
möjlighet att ta sig fram i en överväl-
digande informationsflod.

Vid ett givet tillfälle får det inte
fräga längre utan ska svara på frå-
gor. I skolan ska barnet svara på frå-
gor och då finns det alltid bara ett
korrekt svar.

Madeleine von Heland vill driva
tesen att undervisningen inte ska byg-
ga på att ge korrekta svar på frågor
utan undervisningen ska i stället stäl-
la de väsentliga frågorna.

- Det är fel att kräva av barnet
att det ska besvara frågorna. Det ska
få fortsätta med det som är männi-
skans nautrliga sätt att ta sig fram i
en informationsexploderande värld;
genom att ställa frågor.

SAMTALET GLIDER återigen in på
bondesamhällets myt om den stora
modern som ett hot mot vår värld
idag.

- Vi kan ju säga: skit samma omil
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) människorna dör ut, men jag tycker
inte om en sådan lättsinnig hållning
till livet. Vi hittar ju inget organiskt
liv någon annanstans. och om det
inle finns liv någon annanstans, ja,
det är en ohygglig tanke!

Förut var det gud, idag är det i
stället människorna som har ansvar
för livet på jorden, som bestämmer
om en syndaflod ska komma eller
inte, om jordklotet ska explodera
eller inte.

- Vi har gjort oss själva till den
kraft vi förut lade på gud och då
måste vi bete oss som gudar, nämli-
gen med ansvar för livet. Då gäller
det till exempel att vi inte föröka oss.
Väldigt många människor måste fin-
na sig i att leva barnlösa och de ska
ju premieras i stället för dem som
föder barn!

För vi behöver inte heller någon
mänsklig arbetskraft längre, menar
Madeleine von Heland. Vi släpar på
ett industrisamhälle som vi inte behö-
ver, av sociala skäI.

- Människor skulle tycka det vore
fruktansvärt att gå runt och slå dank
och bli betalda för der. Därför arr
deras kreativitet har förstörts. De har

blivit uppfostrade att svara på frågor.
I stället skulle människan kunna åter-
erövra den mänskliga naturen. Vi har
försummat att ta fasta på våra andli-
ga dimensioner.

- Vi har inte försökt lösa några
problem och vi har inte tagit ansvar
för oss själva som gudar. Vi förslösar
resurserna och vi förstör. Vi skapar
ett rykande helvete åt oss själva i
stället för ett paradis. Titta vad vi
gör med jorden!
PA MILJARDER minibeslut beror
livets framtid. Madeleine von Heland
tycker inte att kvinnan tar sitt ansvar
när hon sitter fast i modersrollen och
tar barn som en ursäkt för att slippa
ifrån intellektuellt ansvar gentemot
sig själv och sina egna förutsättning-
ar. Det handlar inte om att vara kar-
riärist utan om att vara en etisk män-
niska.

- Det finns en instinkt att föda
och en inlärning. Människan funkar
mest på inlärning. Men, OK, kvinnan
vill i ett givet läge ha barn. Då måste
hon vara beredd att satsa tio år av
sitt mänskliga liv för att leva som
kvinnokropp. Om hon tycker det är
värt det och vill ha det. Då skulle det

bli ungefär så många barn som är
lämpligt.

- Att kombinera de två sakerna
lockar väl många, men är det bra?
Det beror väldigt mycket på. Men nu
är problemet att det föds för många
barn. Vi måste se det globalt, varför
ska man då till död och pina ha ert
barn? Det är ju det som är moders-
myten.

Vi Mänskor: Hur uppstår då myter
som passar samhället? Det kan ju
inte vara så att de som tjänar på det
säger: de här myterna ska vi prångla
ut för dom passar vårt syfte?

Madeleine von Heland: Ja, varför
inte. Det är ju det som politiker gör,
det är det som fascismen gör. Det gör
socialdemokratin och kommunismen.
Det gör alla partier. Prånglar ut för
att få makt.

VM:De här myterna är inte parti-
skiljande tycker jag. Det är ju inte
sossarnas myter mot folkpartiets?

MvH: Det kan väl hända att det
inte är men visst är det någon som
bestämmer "det här ska vi säga så
får vi folk med oss".

VM: Men om vi nu behöver en ny
uppsättning myter för ett samhälle vi
är pä väg emot, det kan ju exempel-
vis inte socialdemokraterna
bestämma.

MvH: Nej, utan det är de som har
den ekonomiska makten och den lig-
ger inte i socialdemokratin längre.

Till sist den oundvikliga frågan:
Har du sjalv barn?

- Ja, jag har två stycken barn
som är vuxna nu. Annars skulle jag
inte våga yttra mig så här. Då skulle
jag få höra att jag försvarade min

"Visst använder politiker myter
som passar deras syften, det år det
som faschismen gör. Det gör
socialdemokratin och komlrlu-
nismen. Det gör alla partier.
Prånglar ut myter för att fä makt." egen sak.
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I moderno f ilmer hor hösten blivit ett schoblonmössigt till-
behor till den siölvstöndigo kvinnon. Kvinnon som vögror
u nderkosto sei både mon och modersroll.

ITV-serien Dynosty för den Den Storo Modern en stön-
dig komp mot Det Storo Stoet.

Orn gudor och gudinnor i vöro populöro tvöloperor skri-
ver Modeleine von Helond i sin uppsots "Mytens kluvno
Europo".
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I TV-rutans vrirld trc)ffar vi miljonc)rs-
doltern Fallon Carrington i serien Dyna-
sty.

"Fallons övertydligt falliska förnamn
accentuerar hennes poj kflickskaraktär
men är i sig ett skotskt adjektiv med
betydelsen stark, intensiv, grym och
mäktig - Det Stora Stoet!

Som av en händelse är en lösspringan-
de, osadlad fux också Fallons symbol i
den attributiva rollistan.

Dynosty tävlar framgångsrikt med
Dqllss om den västerländska tv-
publikens ynnest; enligt en samstämmig,
svensk kritikerkår är bägge serierna
exempel på bottenlöst usel skräpkultur.

Förvisso är det knappast något social-
realistiskt eller berättarpsykologiskt fin-
lir som kännetecknar de två serierna.
Bägge excellerar i stället i verklighets-
flyktens schabloner. Men ju tommare
schabloner, desto rymligare möjlighet
för betraktaren att fylla tomheten med
ett eget, ofta oartikulerat innehåll av
äventyrslängtan, kärlekshunger, aggres-
sionsbegär och maktlystnad.

Vårt behov att projicera ett eget inne-
håll i ofarliga schabloner är tydligen
omättligt.

Själv finner jag bägge serierna högst
intressanta, eftersom jag fyller dem med
innehåll från den västerländska mytens
syd- och nordblock.

MCNCTCN
Dallas ser jag som en från början

skicklig men med tiden allt monotona-
re parafras på de olympiska gudarnas
inbördes strider.

Som det anstår en klassicistisk pro-
dukt är Dallss antikstel till både form
och innehåll, med ringa eller ingen möj-
lighet till personlighetsutveckling för
modergudinnorna Miss Ellie (Rhea), Sue
Ellen (Hera) och Pam (Demeter), eller
för de revirstridande gudabröderna J.R.
(Zeus), Bobby (Poseidon) och Gary
(Hades).

I mansgudarnas krigiska värld har
modergudinnorna heller inget att skaf-
fa; deras protester mot våldsdåden klin-
gar ohörda bort.

Någon rörelse från den olympiska
förebilden blir i Dallas endast möjlig,

när verkligheten griper in i filmens värld
och någon av huvudaktörerna de facto
avlider eller av andra skäl vägrar fort-
satt medverkan i den seglivade serien.

Dynasty uppfattar jag i stället som
rotad i nordblockets betydligt mer flexi-
bla, keltiska saga. Nya aktörer sätts in
med lika kort varsel som gamla försvin-
ner, och uppläsningen av en given epi-
sod är inte lika hundraprocentigt förut-
sägbar som i Dallqs.

MCDERGUDIN NAN BESEGRAS
I Dynasty utkämpar också modergu-
dinnan en fascinerande kamp för ökat
utrymme, men tvingas ständigt ses sig
besegrad.

Fallon själv vägrar befatta sig med det
barn som hon motvilligt gått med på att
föda. Den svalt bredbringade miljonärs-
hustrun Chrystle är lika steril som den
kristall hon uppkallats efter.

När en modergudinna av Demeters
karaktär till slut lyckas koppla ett grepp
på en söt bifigur vid namn Claudia och
får henne att helt gå in för uppgiften att
sörja sin försvunna dotter, ja, då förpas-
sas Claudia raskt till ett dårhus.

Männen i Dynasty har ingen som helst
kontroll över sina viljestarka kvinnor.
Inte ens den i sammanhanget trist mesi-
ga Chrystle accepterar rollen som sin
herre Blakes slavinna.

Och det är sannerligen ingen moder-
gudinna, som ger stygga Alexis Carring-
ton kraft att tävla i männens värld med
egna medel men på männens villkor.

En konfrontation mellan Dallqs sto-
ra moder Miss Ellie och Dynaslys anti-
moder Alexis Carrington vore i tv-rutans
Därvärld en omöjlighet. Ändå är det just
den sortens konfrontation, som varje
västerländsk kvinna i dag utsätts för i sin
Härvärld och måste finna en lösning på.
(Härvärd och Därvärld se förklaring.)

Generellt tycks Det Stora Stoet vinna
över allt fler från Den Stora Moderns
läger till sitt eget.

På Det Stora Stoets pluskonto måste
ju även modergudinnans adepter skriva,
att det faktiskt är Stoet som gjort det
moderna kvinnolivet möjligt.

Utan hennes istadiga vägran att för-

svinna också från folken i norr skulle
varje västerländsk kvinna i dag vara som
en gång prinsessan Europa själv - ett
maktlöst offer för tjurgudens
nycker. "

Fö r k I a r i n g : H ci rv r) r I d - Dci rv ci r I d.
" Den kelt iskq mcinniskan uppfattade

inte att det existerade ett från livets syn-
liga vr)rld klart avgrcinsat dödsrike.

Parqllellt med den hcirvcirlden fanns
i str)llet flerq qndra vcirldar, som på wqle-
siska sammanfottades i begreppet
Anwnn, "Unworld". Men denna "o-
vrirld" ver icke detsammq som ett
Hadesrike, skuggat i grdtt. Snarare
erbjöd Anwnn olika spegelversioner av
den hcir vcirlden.

Men som spegelvcirldar betrqktade var
de i så fall synnerligen sjr)lvsvåldiga,
eftersom de tillcit sig rymma dimensio-
ner, som i detta livet knappt ens åter-
finns i naltens drömmar.

För qtt i någon mdn komma åt det
sjc)lvklart enkla i kelternas parallell-
vcirldstcinkqnde hor jag konstruerat mot-
satspare t H ri rv ci rld / Dci rv ci r ld. Passa ge r
mellan vcirldarna stod hela tiden öppna
och det i bc)gge riktningarna.

Bara ibland, och då mest för spcinnin-
gens egen skull, fick några få ov de mån-
go resenrirerna reella problem med qtt ta
sig från Hcirvcirld till Dcirvcirld och till-

I
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baka igen."
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För att göra utstöllningen Mitominas plockade 80 argentinska kvinnor sönder
kvinnobilden i myter och sagor och satte ihop den igen, pd sitt eget sc)tt. (Bilden
r)r från en dockreparationsverkstad.)
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Attio orgentinsko kvinnor slog sino hiörnor och sitt konstnör-
skop sommon och giorde en diupdykning i klossisko, lotin-
omerikonsko och moderno myter.

De tittode på myterno, reflekterode över dem, tolode om
dem, tofsode pö dem, vönde dem ut och in, ifrögosotte
dem, förkostode dem och tog dem åter till sig.

- Vi tog ut innonmötet pö Evo, Pondoro, penelope,
Amozonerno och någro ondro , för ott tvingo dem ott orbeto
firr oss och oldrig mero mol oss, söger en ov de åttio.

Till slut öterberöttode orgentinskorno desso myter ur ett
kvinnligt perspektiv i ord, bild, forg, form, film, rörelse och
dons - och giorde en utstöllning.

De kollode den Mitominos I (mytbrudor).
Deros orbete presenterodes november l986 i utstöllningen

Mitominos | (mytbrudor l) i Buenos Aires.

"Myt förstelnqr. Myt konserverer över-
tygelser, attityder och i synnerhet bete-
enden.

Och så skall mqn vqrq trogen som
Penelope, syndig sorn Eva, bra mor som
Andromake, ångerfylld som Magdole-
na. diubolisk som Lilith och så vidare in
i det oandliga.

Men sprc)ket, dettq mytens transport-
fordon genom historien, kan också
anvdndas till qtt tina upp förstelnade
forestcillningar.

Språket i allq sina uttryck, ord, form,

_fcirg, sång, dans, rörelse, ljus, teater,
bild, kinesiska skuggor, cir den stora
upptinaren vi anv(inder oss ov för att
mjuka upp myter, attityder och bete-
enden.

I ett drs tid har vi arbetrt på det.
Hrir cir resultqtet."
Med dessa ord inleds katalogen för

utställningen Mitominas I, på svenska
ungefär mytbrudar, första upplagan.

Den romerska siffran I vid namnet
innebär nästan ett hot, skriver författa-
ren Anselica Gorodischer vidare i kata-

logen. Det kan faktiskt bli en andra, en
tredje, en fjärde. . .

KULTURYTTRING
Utställningen visades november 1986 på
Buenos Aires stads kulturcentrum i den
fashionabla stadsdelen Recoleta i Argen-
tinas huvudstad.

Attio kvinnor utforskade och nytol-
kade klassiska, indiansk-latinamerikan-
ska och moderna myter i målningar,
skulpturer, installationer, fotografier. n
videofilmer, teater och dans. V
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En alldeles ovanlig och högst uttrycksfull
Fröken Ltr som drack lcisk, målade sig och
kbsade under sitt Yrkesutövande.

Utställningen upptog kulturcentrets
bottenvåning, apelsinträdgården och lin-
darnas gård medräknade.

På programmet under kvällar och hel-
ger fanns bland mycket annat work-
shops om ämnen som ensamhet, kvin-
nors erotiska drömmar, medelålders-
kriser, myter kring förlossningen,
rörelse-, mask-, poesiverkstäder, vis-
ningar, föreställningar och monologer.

Några män medverkade också i
utställningen, fast ingen ställde ut något
verk. Det var till exempel en man som
valt ut och spelat in musik komponerad
av kvinnor, från medeltiden till våra
dagar, som man dagligen kunde åhöra.

När jag träffade Monique Altschul, lit-
teraturvetare, konstnär och eldsjälen
bakom Mitominas och bad om en inter-
vju, erbjöd hon sig omedelbart att sam-
la några i arbetsgruppen som organise-
rat utställningen för ett samtal i lugnare
miljö några dagar efter dess avslutning.

- Huvudmålet med utstållningen var
att kasta ut en f räga, att folk ställer sig
frågor om myterna och dess relation till
kvinnorna. Id6n att arbeta med myter
kom från Angelica Gorodischer. Många
kvinnor nappade på den så småningoffi,
berättar hon när jag senare träffade sex
mitominas (: mytbrudar), som de gär-
na kallar sig själva för.

- Jag tror att den argentinska kvin-
nan idag upplever ett tomrum som behö-
ver fyllas, inte av förnekande av eller
kamp mot männen, utan av självförstå-
else och av ett nytt sätt att se på sig själv,
säger Diana Raznovich, dramatiker och
serietecknare.

- Nästan all litteratur. nästan all
mytologi saknar den här sortens blick.
I Mitominas tittar vi på myterna med en
kvinnas ögon. Att göra det innebär både
att vi gråter över och att vi skrattar åt
oss själva, fortsätter Diana.

TETEFONEN, EN MCDERN MYT
Och skrattade åt sig själva, länge och
friskt, gjorde både män och kvinnor när
de hörde de tre monologerna kring tele-
fonen, denna moderna gud och sYmbol
för kvinnors eviga väntan på manlig
uppmärksamhet och intresse.

Styckena framfördes flera gånger om
under helgerna i en korridorända domi-
nerad av Dr Frankesteins gestalt, en jät-
telik helvit staty med en urkopplad tele-
fon i händerna.

Första monologen berättar om tjejen
som i tjugotre timmar suttit och väntat
på en gift mans samtal, utan att äta eller
gå på toan.

Den andra monologen handlar om
brasilianskan som ringer till argentina-
ren som gjort henne med barn under sin

semester i Brasilien. Och som nu inte
minns henne.

I den tredje, den mest säregna och
bildmässiga, såg jag en mycket annor-
lunda Fröken Ur, inte alls orubblig och
oberörd som hon brukar vara. Den här
Fröken Ur dricker läsk, målar sig, kis-
sar, krystar och bajsar utan att för det
avbryta sitt eviga kväde: Sexton. Fem-
tiosex. Och noll. Pip. Sexton. Femtio-
sex. Och tio. Pip. Sexton.
Hennes ton ändras hela tiden. Växelvis
låter hon stram, mjuk, högtidlig, jäktad,
sexig, uppfordrande, suggererande,
lättad. . .

EN FLICKA FÖDS
I andra änden av Frankesteins korridor
hängde en serie fotografier som tillkom
när en grupp kvinnor diskuterade och
undersökte myter. Man dramatiserade
en del situationer och tog bilder.

I en av bilderna fick en docka symbo-
lisera ett flickebarn som håller på att
födas. Fotot bär rubriken "Och en flic-
ka föds och jag älskar henne", som
anspelar på den mer än vanliga situatio-
nen att många föräldrar blir besvikna
när de får en flicka.

I Kina kallar man detta för lilla lyc-
kan. Den stora lyckan är förstås att få
ett gossebarn.

I Argentina kallar man ett nyfött flic-
kebarn för "chancleta". ett ord som
också betyder toffel.

- Och ju mer pengar och makt det
finns med i bilden, desto mera vill man
få söner, påpekar Diana.

- Med utställningen ville vi också få
folk att reflektera över hur vi själva
ibland är Kybeles eller Iokaste eller
Lilith, över hur det mytiska, det vill säga
det förstelnade och stereotypa, än idag
är närvarande i vår vardag, säger Lilia-
na Mizrahi, psykolog och författare.

- Ett bra exempel på det fanns i salen
vi ägnade åt indiansk-latinamerikanska
myter och riter, upplyser Diana.

I denna sal såg jag gudabilder och fan-
tastiska djur samt reproduktioner av
enkla musikinstrument (gjorda till exem-
pel av kalebasser och kokosskal) och
masker som användes vid övergångsri-
ter när flickor fick mens och blev
kvinnor.

- Hos vissa brasilianska stammar
och hos matacos-indianerna i nordöst-
ra Argentina straffades flickorna, berät-
tar Diana. De tvingades fasta, blev
instängda i mörka rum och slagna.
Dessa myter och riter har försvunnit,
men en del kvinnor straffar sig själva
under mensperioden även idag: de tap-
par aptiten, badar inte, solar inte, und-
viker samlag, eller har det men med ex-
trem blyghet.

- De gamla föreställningarna kring
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mensen ter sig avlägsna när vi idag tit-
tar på dessa masker, men egentligen är
de införlivade i kvinnans kropp och det
inte bara utifrån, fastslår Diana.

Hon tror att om man hade nalkats
menstruationen genom att relatera den
till månfasen, om kvinnorna själva hade
skapat myten, skulle denna se annorlun-
da ut. Vår upplevelse av menstruationen
skulle också vara en helt annan.

Utställningens indiansk-latinameri-
kanska sal dominerades annars av en jät-
telik tandförsedd vagina. Den gestalta-
de den myt som skapades av en indian-
stam som livnärde sig på fiske, när de
tupptäckte att kvinnor i grannstammen
stal deras fisk och hamstrade den för att
mata sina barn. De här kvinnorna äter
med munnen och med vaginan, förkla-
rade fiskarna.

Carola Ordofrez, som samordnade
arbetet i Latinamerikanska salen, sam-
manfattar mytens funktion. Myten for-
mar och förvanskar dessutom ofta verk-
ligheten. Den ger struktur åt det frukta-
de och okända för att göra det tillgäng-
ligt.

Genom myter har män förklarat den
oroande skillnaden mellan könen och
kvinnans mystiska natur. Detta hjälper
dem att tänka att saker och ting är på
ett visst sätt för att sedan kunna agera
som om det verkligen var så.

- Egentligen avsjölar riter mindre
om kvinnor än om vad männen känner
för dem, framhäver Carola.

EN HUVUDTÖS EVA
Och vad avslöjar den kristna skapelse-
myuten om inte vad män känt inför en
nyfiken och trotsig kvinna som vågade
utmana gud (: auktoriteten)? Utstall-
ningens bearbetning av skapelsemyten,
"Eva eller paradiset vi ville förlora",
upptog nästan hela kulturcentrums
vackra trädgård.

En huvudlös Eva i turkos bikini sitter
under äppelträdet. Mellan hennes sära-
de ben finns några småäpplen. Turkos-
eller orangefärgade dinosaurier och gro-
dor, ett djur med fiskkropp och kvinn-
lig överdelsamt ett djur ur vars analöpp-
ning det sticker ut ett par kvinnliga hän-
der gör henne sällskap.

Det här paradiset är mycket riktigt
befolkat av monster därför att Adam
och Eva genom arvsynden blev ansvari-
ga människor inför gud och fick värl-
den, med allt vad den innehåller av eott
och ont, i belöning.

- Varför presenterar man Eva som
skyldig till arvsynden och inte som den
nyfikna och starka hjältinna som lycka-
des skaffa kunskapens ljus åt hela
mänskligheten? frågar Angelica Goro-
discher. Prometheus, en manlig mytisk
gestalt med egenskaper som liknade

E'n,as betraktas däremot som modig och
generös.

- Utan Eva hade människor aldrig
dött och aldrig älskat, utropar Diana. Vi
skulle fortfarande vara kvar där uppe på
paradiset att slösa bort vår tid.

Författaren Marcela Sol6a skisserar
ytterligare en tolkningsmöjlighet. När de
bodde i paradiset, satt Adam fast i idö-
ernas värld. Allt som utgör livets verk-
lighet, känslor, intuition, sensualitet,
blev Evas lott och präglade hennes värld.
Men ingen av dem ägde tillträde till den
andras värld och därför förlorade de
paradiset.

- Vad det nu handlar om. är att fä
tillbaka den kvinnliga världen åt män-
nen och den manliga världen åt kvinnan.
fastslår Marcela. Att återvinna mäns och
kvinors rätt att äga de båda världafna
och de båda könen.

I-RÅN KLYVN ING TILL EN H ET
Men inte ens den enda värld kvinnan
idag äger är hel och enhetlig. Vår kultur
har splittrat kvinnoterritoriet och kvin-
nobilden i motsatsparet modersgestalt/
sexualvarelse, eller i trilogin mor,/sexu-
alvarelse/självständig, arbetande, ska-
pande kvinna.

Två installationer vid utställningen
Mitominas gestaltade denna klyvning.

I den ena hade Afrodite och Demeter
sammanförts i en och samma trädgård,
där de bådas attribut återfanns: vackert
doftande, nyplockade blommor, jasmin
och lavendel, flikar av tyll och siden-
plagg symbolerade Afrodite. Bredvid
dem, grönsaker och frön, majskolvar
och vitlöksklasar stod för fruktbarhets-
gudinnan Demeter.

- Vi vill visa att Afrodite och Deme-
ter är två aspekter av samma sak. De sit-
ter fast i varsin roll, men klyvningen är
mytisk. Vi vill förena vitlök och jasmin,
där dr vårt kvinnliga perspektiv på
myten, påstår Diana.

Den andra installationen om temat
klyvning handlade om Hera, Afrodite
och Athena, som i myten står för
modern respektive sexualvarelsen och
den självständiga, skapande kvinna.

Dessa tre kvinnorollers attribut, ka-
struller och husgeråd (Hera), skönhets-
produkter och vackra accessoarer (Afro-
dite), olika arbetsredskap, skrivmaskin
och grammofon (Athena) hade samlats
på var sitt område. Från taket hängde
tre fyrkantiga ramar som överlappade
och liksom förenade de tre områdena.

I utställningskatalogen förklarar
pyskologen Susana Pravaz, som var med
och arbetade fram den här installatio-
nen, att var och en av dessa roller i sin
definition kräver en del specifika egen-
skaper och utesluter andra. Att gå in i
varje roll fordrar att kvinnan anpassar

"Och en flicka fr;ds och jag älskar
henne".
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Kosmetika och plastkirurgi i Pandoras
ask.

sig till rollens definition, menar Susana.
Kvinnan blir så tre olika personer, vil-
ket förutom mångsidighetens rikedom,
har som följd konflikt och utmattning.

AFRODITE
Afrodite dök upp i ytterligare ett verk:
Afrodites bord. Inte heller här handla-
de det om en hel kvinna.

En och en halv sönderdelad skyltdoc-
ka föreställande en (enligt kommersia-
lismens och gängse estetiska värdering-
ar) vacker kvinna, ett pärlband, en flik
tyll och diverse accessoarer symbolise-
rade den förföriska och ständigt kär-
lekskranka Afrodite, tjejen det till slut
alltid går dåligt för, enligt Mitominas
beskrivning.

Hennes öde är att locka manliga blic-
kar och uppmärksamhet, att få män att
tappa huvudet. Men för att behaga män-
nen måste hon i sin tur ständigt vara
uppmärksam på deras önskningar och
tillfredsställa dem.

Susana tolkar Afrodites ideliga sökan-
de efter kärlek, hennes ständiga ättä,
hennes främjande av kärlek i alla sina
former som en följd av hennes dramati-
ska tillblivelse.

När Uranus skulle älska med sin maka
Ghea, kom deras yngsta son Kronos och
kastrerade fadern. Kronos gjorde det på
uppdrag av sin mor Ghea, som var arg
på Uranus för att denne stängt in deras
barn i jordens inre. Ur Uranus stående
lem som föll i havet, föddes Afrodite.

Hennes törst efter kärlek skulle inte
vara annat än önskan att fullborda den
frustrerade förening som blev hennes
ursprung.

ry N SCM PANDORAS ASK
Mitominas tog också upp Pandoramy-
ten. Den gestaltades med en varelse med
en kvinnas huvud, händer och ben och
vars kropp var en TV. Ur Pandoras TV-
sköte strömmade en flod av skönhets-
produkter nersmutsade med plastmassa.

Mitominas anspelade här på trycket
att se ut på ett visst sätt, som kvinnan
utsätts för, ett tryck som skiljer henne
från sitt verkliga jag och som TV bidrar
till att sprida.

I Pandoras TV-kroPP visades en
videofilm om plastkirurgi och möjliga
ingrepp för att bli vackrare.

Men etern befolkas också av annat än
TV-vågor. . .

TVÅ SCM FLÖG
Halkyone, som med sin make Keyx för-
vandlades av gudarna till en isfågel, hade
landat i utställningen i form av en sug-
gestiv, guldfärgad skulptur med en kvin-
nas huvud och torso och en fågels vin-
gar och underkropp.

Ur den havande varelsens sköte kom
en navelsträng. Framför henne fanns
skärvor av en brusten spegel och kros-
sade ägg.

Havets vågor förstörde Halkyones
ägg tills att hennes far Aiolos, vindar-
nas gud, befallde vindarna att mojna sju
dagar före och sju dagar efter vintersol-
ståndet, när isfåglarna ruvar sina ägg.

RESAN TILL FRIHET
En annan som till slut också flög iväg
mot friheten var Isadora, huvudperso-
nen i den performance som varade lika
länge som utställningen, det vill säga tre
veckor.

Där togs upp Isadora Duncans försök
att dansa till Argentinas nationalsång,
under en vistelse i Buenos Aires pä 20-
talet. vilket kostade henne ett fängelse-
straff.

I lindarnas gård hade man installerat
en jättelik bur av metallrör och rep. Där
bodde Isadora de timmar utställningen
var öppen. Och där genomgick hon oli-
ka faser av sin resa mot inre frigörelse:
hon talade med förbipasserande och bad
om saker att pryda buren med, satt och
mediterade, undersökte blommor och
växter, sen sin egen kropp och dess rörel-
semöjligheter, påbörjade sina flygför-
sök, tränade vidare, dansade.

Sista utställningsdagen flög hon iväg.

GÄNGSE VERSICN CCH
NYTCTKN ING
Det går inte att här berätta om allt jag
såg på utställningen. Många fler myto-
logiska personer förekom i Mitominas:
Penelope, Ariadne, Muserna, oraklet,
Iokaste. . .

Utställningen var så upplagd att den
gängse versionen av myten fanns att läsa
på skyltar bredvid verken, medan Mito-
minas' nytolkning eller bearbetning
utgjorde verken.

Ordet "mina" stiger i kurs.

- Det kontroversiella namnet Mito-
minas är också det resultat av en nytolk-
ning, berättar författaren Daniela Guti-
errez. Slangordet "mina" (brud) betyd-
de förr prostituerad, men språket för-
ändras och idag används ordet "mina"
för att beteckna en snygg, stark, orädd
tjej. För oss är ordet fränt och kärleks-
fullt. . .

Diana Raznovich assicoerar till ordets
andra betydelse på sPanska: gruva.

- Tänk på en guldgruva. Det gåtfulla
med något mycket värdefullt som inte
syns, som är gömt under jorden. Myc-
ket i det kvinnliga har att göra med det
som inte är uPPenbart vid första
anblicken.

Ordet mina är dock inte än helt rums-
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rent i alla kretsar: under utställningens
förberedelser lämnade två psykologer
projektet därför att ordet inte höll det
vetenskapliga måttet.

EN BFRIKANDF PROCESS

- Vi var åtta kvinnor som började job-
ba med myter. Genom "mun-mot-mun-
metoden" kom sedan många andra. I
början träffades vi en gång i månaden
och diskuterade vad myt är och vilka
myter vi ville undersöka. Sedan delade
vi upp oss i mindre arbetsgrupper, berät-
tar Monique Altschul.

En del lämnade själva projektet efter
ett tag, men inga urvalskriterier använ-
des. Alla som ville fick vara med.

- Därför var utställningen ojämn,
men det viktiga för oss var det kollekti-
va arbetet, fastslår Monique.

Många av bildkonstnärerna, till exem-
pel, jobbade i grupp.

- Arbetsprocessen i sig var oerhört
berikande. vittnar Daniela Gutierrez.
Den positiva myten om kvinnans abso-
luta generositet rasade samman. Vi upp-
täckte att vi tjejer kan vara lika konkur-
renslystna som många män. Men vi kan
också älska de andras arbete eller det
gemensamma arbetet och vara stolta
över det!

SAMHÄLLET RUNTOMKRING
Utställningen gjordes med stöd från sta-
dens och statens kultursekretariat, som
inte hade några pengar att ge, men som
bidrog med lokaler och affischer, samt
med stöd från banker, företag, stiftel-
ser och privatpersoner.

Mitominas anser sig ha fått mycket
stöd och alla är överens om att det ald-
rig hade gått att göra en sådan utställ-
ning under militardiktaturen ännu mind-
re i en kommunal lokal. Sedan decem-
ber 1983 sitter en folkvald regering vid
makten i Argentina.

Några försök till censur fick Mitomi-
nas uppleva ändå. Klockaren i grannkyr-
kan ville att de skulle ta bort en scen om
välsignelsen i en av de föreställningar
som uppfördes i tradgården och som han
tjuvtittat på från kyrktornet.

- En militär ville att vi skulle ta bort
statyn av djävulen från lokalens ingång.
Då fick vi förklara att det inte var djä-
vulen utan Minotaurus, säger Marcela
Solöa.

När Marcela och Monique försökte
resonera med honom och hans fru, kom
han att tala om de försvunna, om att
militären "bara' ' hade mördat tre tusen
och att det bland dessa inte fanns en
enda oskyldig.

Samtalet vid kulturcentrums tröskel
varade länge. Han berättade vidare om
sin skoltid hos tyska präster, där han

bodde i en mörk cell och där han lärde
sig att skilja det goda från det onda. För
honom var det onda en av organisatio-
nerna för de mänskliga rättigheterna.

Hans fru tyckte att det var menings-
löst att göra en utställning som Mitomi-
nas. Ingen kunde ju förändra sitt liv och
sina villkor, eftersom allt är förutbe-
stämt.

- Dessa exempel visar i vilken
utsträckning stränga normer, dogma-
tism och auktoritetstron fortlever. Där-
för ville vi med Mitominas ifrågasätta
och uppröra, ja även irritera oböjliga
rättänkande, påstår Liliana Mizrahi.

ÄLDRE KVINNCR VAR ÖPPNRRT
Mitominas uppskattade antalet besökare
till trettiotusen. Liliana, som ledde fle-
ra work-shops, påpekar att även kvali-
tön ideltagandet var hög. Folk blev rik-
tigt engagerade i diskussionerna.

Bästa gensvar fick de från kvinnor i
medelåldern. En del unga kvinnor, där-
emot. hade en mer reaktionär och för-
domsfull attityd.

- Äldre kvinnor, som gått igenom en
hel del och nu har behov av att förstå det
upplevda för att gå vidare, var öppna-
re. vittnar Diana.

Från män fick vi muntligt smicker
men skriftliga förolämpningar i gäst-
boken.

Medierna var enhetligt positiva. I flera
av de recensioner jag läste påpekar man
att utställningen inte genomsyrades av
feminism och hämndlystnad, utan av en
välgörande humor och att den vann på
sitt historiska och sociologiska
angreppssätt.

FEMINISI, ICKE FEMINIST
Jag frågade Mitominas om de var femi-
nister.

- Vi är en brokig skara, med både
feminister och icke feminister. svarar
Liliana.

- I det här landet måste alla feminis-
ter förklaraatt de inte är det, sedan får
de vara hur feministiska de vill, utropar
Diana. Utställningen var absolut femi-
nistisk, men hade vi sagt det, hade hal-
va gruppen gått.

Mitominas öppna arbetssätt, tillsam-
mans med ämnesvalet, det kvinnliga per-
spektivet och det tvärvetenskapliga och
konstnärliga greppet gör utställningen
till något ganska unikt i Buenos Aires'
kulturliv.

Visserligen var utställningen gjord av
välutbildade medvetna medelklasskvin-
nor och nådde säkert inte långt utanför
denna klass. Ändå kan den genom de
frågor och reflektioner den väcker öka
medvetenheten om kvinnors villkor. I

"Eva eller paradbet vi ville förlora".
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Affischen "Pas touche ä I'image de
I'homme" (Rör inte mansbilden)
gjordes av en reklambyrå på uppdrag
av den franska organisationen Ligue
du droit des femmes (Förbundet för
kvinnors rättigheter).

Förbundet för kvinnors rätigheter
startades den 8 mars 197 4 av Simone
de Beauvoir. Dess mål är att bekäm-
pa könsdiskrimineringen. Mer kon-
kret arbetar förbundet mot det psyki-
ska och fysiska våldet mot kvinnor
inom familjen, mot sexuella trakasse-
rier på arbetsplatser och mot den snä-
va kvinnobilden som förmedlas av
media, reklam och skolböcker.

Vidare har förbundet verkat för att
omskärelse likställs med stympning
inför lagen och engagerat sig i de
många fall av kidnappning av barn i
blandäktenskap.

April 1987 traffade jag i Paris för-
bundsordföran de Anne Zelensky.

- Kvinnobilden i reklam och me-
dia är det jag jobbat mest med,
berättar Anne. Vår arbetsgrupp gjor-
de en del aktioner, demonstrationer
och utställningar. 1975 hade vi ett
extranummer av tidningen "Temps
modernes" som handlade om flickors
uppfostran.

1984 organiserade förbundet en
konferens om de främsta kulturella
bärarna av könsdiskriminering: film,
språk, reklam, skolböcker och litte-
ratur.

- Då hade vi ekonomiskt stöd
från ministeriet för kvinnornas rättig-
heter. Idag har vi varken pengar eller
ministeritet, suckar Anne.

Ministeriet inrättades av Mitter-
rand. När socialisterna tappade majo-
riteten i regeringen och Chirac blev
premiärminister ersattes ministeriet
med "delegationen för kvinnofrå-
gor", som sorterar under socialdepar-
tementet och är mindre kamplysten.

I fransk reklam och media presen-
teras kvinnan antingen som sexobjekt
eller som hemmafru, ständigt bunden
till familjens behov, ständigt naivt
tacksam mot magiska rengöringspro-
dukter.

Sedan starten 1974 föreslog för-
bundet en lag mot könsdiskrimine-
ring. Efter många mediala opinions-
stormar, antog parlamentet halva
lagen 1985. Men lagens kapitel 3,
som gjorde könsdiskriminering till ett
straffbart brott och tillät organisatio-
ner att väcka åtal mot producenter av
kränkande bilder, blev kvar i skriv-
bordslådan. Man ville göra
könsdiskrimineringsbrottet till ett
parallellt begrepp till det i fransk
lagstiftning redan befintliga rasdiskri-
mineringsbrottet.

- Vi vill inte ha någon censur i
ordets traditionella mening, men vi
vill sätta gränser för vissa förnedran-
de former att avbilda kvinnor, fast-
slår Anne.



Men vid sidan av lagen finns ett
annat sätt att kämpa mot de diskri-
minerande bilderna: att själv produ-
cera och sprida motbudskap och mot-
bilder.

- Eftersom reklam finns och vi
ser den överallt, låt oss själva använ-
da oss av den för att motverka den
förnedrande bilden av kvinnan (som
till syvende och sist också degraderar
mannen) som ges där, säger Anne.

Det var i den anda som förbundet
för kvinnors rättigheter gjorde affi-
schen "Rör inte mansbilden".

I affischens text konstaterar man
att män alltid avbildas fördelaktigt,
medan kvinnor degraderas genom att
gestaltas som en passiv kropp med en
nypa erotik eller en smula porr och
mycket underkastelse. Dessa gamla
schabloner finns överallt och kan
skada mycket. Sen presenterar man
kortfattat förslaget om lagen mot
könsdiskriminering. Man slutar med
att efterlysa lite fantasi, humor och
även kärlek i avbildandet av kvinnor.

Affischen publicerades i tidningar-
na Le Monde. France soir och Lib6-
ration i maj 1984 och upprörde opi-
nionen. Den reproducerades världen
över. Ett svenskt flygbolag bad att få
publicera den i sin passagerartidning.
Förbundet fick massor av brev och
spontana bidrag.

- Men tyvärr behöver man pengar
för att producera och sprida motbil-
derna. Har man inte pengar, då ska

i.:

man ha många aktivister. Och det
har vi inte heller nu, suckar Anne.

Enligt Anne Zelenskuy är fransy-
skorna inte alls mobiliserade i frågan
om den snäva kvinnobilden i medi-
erna.

Francois Brune, medieforskare som
jobbat med kvinnorna i förbundet,
urskiljer två företeelser som kan för-
klara kvinnornas tystnad.

Den ena, den mediala skrämseln,
gör att det som sprids massivt verkar
massivt accepterat och avskräcker
många från att protestera. Kvinnor
som ogillar den bild som medier ger
av dem, upplever sig själva som en
minoritet och vågar inte uttrycka det-
ta ogillande högt inför andra. Ibland
erkänner de inte ens för sig själva
denna avsmak.

De frigjordas svek har Franqois
Brune kallat det andra fenomenet.
Kvinnor i höga befattningar, kvinnor
som har den verbala makten, i syn-
nerhet inom medierna, verkar blanda
ihop den egna emancipationen med
flertalets. De känner eller tror sig
vara jämställda med män och glöm-
mer de verkliga omständigheter de
flesta kvinnor lever i. De är alldeles
för insyltade med den socioekono-
miska makten i medievärlden för att
kunna anklaga eller ta upp missför-
hållanden. De fungerar som medlöpa-
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OTBILDER
- Uttrycksfriheten tillhör dem

som kan betala för den, alltså en
liten minoritet. Alla de andra drabbas
bara av minoritetens uttrycksfrihet.
Ett verkligt demokratiskt samhälle
borde möjliggöra för alla att uttrycka
kritik och föreslå en annan syn på
människor och kärleksförhållanden.
påstår Anne.

UTTRYCKSFRIH ETEN TILLHÖR DEM
SCM KAN BETALA FÖR DEN,
ATLTSÅ EN LITEN MINCRITET
AILA AN D RA D RAB BAS BARA AV
MI NCRITETENS UTTRYCKSFRI H ET

Men ger inte förslaget vind i segeln
åt nymoralismen? Vem kommer att
bestämma vilka bilder som är krän-
kande och diskriminerande. vilka
som är erotiska och sensuella. fråear
jag Anne.

- Och vem är det som bestämmer
nu? utropar Anne. Vi måste skapa
nya instanser, man kan inrätta
kommissioner, rådgöra med organisa-
tioner. Jag tycker inte att det är ett
problem. Tvärtom skulle vi få en
berikande debatt.

- Vi lever i ett djupt neurotiskt
samhälle. Det som samhället produ-
cerar är också neurotiskt. Det vore
bra om debatten leder till att dessa
grundläggande frågor tas upp.

re.
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lödde du när du hade samlag första gången?
Inte jag heller. Killen jag var tillsammans med sa

- Du var väl inte oskuld, och jag försökte generat
om att det hade jag visst varit. l0 minuter tidigare.

Han hade inte stor erfarenhet han heller.
Jag tänkte att mödomshinnan hade kanske spräckts i gymnastiken,

det hade jag läst i frågespalter att den kunde. Fasrt jag tyckte inte jag
hade ansträngt mig så där väldigt under gymnastiken, och jag kunde
inte komma ihåg att jag någonsin hade haft ont "där".

Kanske hade oskulden försvunnit när jag bedrivit "petting" med lek-
kamrater. (Petning trodde vi det hette.)

Eller, min hemliga skam, när jag onanerat. Kanske var det därför min
ena blygdläpp hängde utanför också. Kanske hade jag förstört mig
själv.

Som tur var läste jag snart i frågespalten att det är normalt att blygd-
läppar är olika stora. Men om oskulden stod det fortfarande bara det
där om gymnastiken.

Ibland antydde någon av mina väninnor att första samlaget gjort
hemskt ont - det hade det inte gjort för mig - men jag tog det som en
bekräftelse på att smärtan kommit när deras mödomshinnor rämnat.

är jag nu frågar några kvinnor jag känner, är det ingen som har

De har också skyllt på gymnastik, eller ridning eller annan fysisk akti-
vitet. Eller på att de använt tampong. På min tid sas det att man inte
kunde använda tampong om man var oskuld.

Barbro Areskog-Wijma är gynekolog på regionalsjukhuset i Linkö-
ping. Hon forskar om kvinnors upplevelser av sina könsorgan. I många
år har hon också arbetat på en ungdomsmottagning.

Hon säger att i allmänhet är det OMÖJLIGT att se om en flicka har
haft samlag eller inte. På några kan man se att de absolut inte kan ha
haft samlag, men de är undantag.

De flesta ser likadana ut i underlivet före som efter första samlaget.
Däremot har många smärtor första gången, men det beror inte på

mödomshinnan utan på slidkramp. De är rädda och spänner sig för
mycket. Så var det med det.

Men vi har ju hört om andra kulturer, där man hänger ut ett blodigt
lakan morgonen efter bröllopsnatten för att visa att äktenskapet är full-
bordat och att bruden var orörd.

Jo, i de samhällen där kvinnan är omskuren och så gott som hela slid-
öppningen är hopsydd blöder det naturligtvis när mannen tränger in.
Det kan ta många månader under mycket smärta innan samlaget över-
huvudtaget kan genomföras helt.

I andra fall har paret med sig en liten skål med oxblod när de går i
brudsäng. För att traditionen skall få sitt.

Oskulden verkar faktiskt vara en myt.
Men det syns kanske i ögonen? tr

besviket:
övertyga honom

N
blött.
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Profetlornö
tld ar har
Intresset för "gommol" kunskop boro vöxer. I sommor hor
mon kunnot delto i höxseminorier, lökeörtskurser, drömtero-
pier och meditotionslöger som oldrig förr.

Ofto visor det sig ott det ör kvinnor som vorit börore ov
"kunskopen", och fört den vidore i muntlig trodition.

Mots Holmberg hor vorit på Shomonkurs.
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ppna er, det är en ny tid på väg! Ni känner det
kanske redan? Jag känner det i alla fall. Den nya
tiden - då vi känner ett behov av kunskap, kun-

skap om livet, här och just i de'cta ögonblick, kunskap som
vi söker lika ivrigt som vi söker mat. En kvinna, en creein-
dian såg detta redan för 200 år sedan. Det här är hennes
profetia:

Jag ser en tid komma,
då fåglarna faller ned från himlen,
fisken i bäckarna blir förgiftad,
rådjuren faller döda ned
på sina stigar i skogen
och haven svartnar.

Allt detta skall framkallas av
den vite mannens girighet.
Vid denna tid kommer indianerna
att förlora sin stolthet
men de skall få den tillbaka igen
och de skall lära de vita
att ha aktning för vår moder, Jorden.

Alla raser skall då förenas
och med regnbågen som sYmbol
skall de tillsammans sPrida
indianernas visdom.
Och de skall gå ut
som Krigare av Regnbågen

och göra slut på skändandet
och förstörelsen av jorden.

Greenpeace har tagit sin beteckning Rainbowworrier,
Regnbågskrigare från denna profetia. Fristaden Christia-
nia har regnbågen som sin symbol.

Vi är i en tid i förändring. Maya- och inkafolket berät-
tar attnu i dagarna, nämligen mellan den 16 till 17 augusti
lämnar vi mörkrets tid och går in i ljusets tid.

e vise, shamanerna, vet att det är hög tid att läm-
na mörkret, att tiden är mogen för ljuset, och de
går nu ut för att dela med sej av sin kunskap.

Enligt indiansk mytologi kom för 705 000 år sedan
"människor" med fullt medvetande, ner till jorden från
stjärnorna i olika former av energi. Andra föddes ur gam-
la moder jord.

Vi har alla varit "människor" en gång i tiden. Vi har
haft kunskap om oss själva, om naturen, om hur livet fun-
gerar, om energin, energi i olika nivåer.

Det är kvinnan som bevarar kunskapen. Hon skyddar
den, tillsammans med mannen.

Mannen, den utgående energin, är förlängning av kvin-
nanlkunskapen. Han för ut kunskapen som kvinnan givit
honom.

Det fanns en cirkel av gamla visa medicinmän/kvinnor,
med helig kunskap om naturens lagar. De träffades i Oaxa-
ca i Mexik o är 1224 och grundade ett hemligt medicinsäll-
skap och kallade sej för "The Twisted Hairs Medicine So-

Höstbrasa, Karlstad -82
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ciety of the Sweet Medicine Sun Dance". De var alla "sol-
dansare".

Medicinmännen/kvinnorna samlade och bytte kunskap
över hela den amerikanska kontinenten (Sköldpaddsöar-
na). De vävde in den i sitt hår och genom den manliga kraf-
ten delar de nu med sej av sin kunskap till människorna
som söker den.

Vi lever nu i en tid då vi kan förflytta oss geografiskt
hur enkelt som helst. (Teoretiskt alltså, vi behöver pengar
för flyg osv.) Vi kan uppsöka de mest "primitiva" sam-
hällen eller den moderna storstaden.

På bråkdelen av en sekund kan vi tala med varandra
(telefon, telegraf, sattelitkommunikation) även om befin-
ner oss på olika platser på jorden.

Vi blandar oss. Vi kommer från alla vädersträck. alla
kulturer möts idag. Det är ingen tid för separation eller
nationalism.

Idag måste vi in i solcirkelns mitt och ta med oss kun-
skap från alla väderstreck. Nu är det viktigt att vara män-
niska, inte vit, röd eller svart, utan av alla färger. Vi mås-
te känna till naturlagarna, och kunna använda dess energi.

Vi bor undvika de rättsliga eller sociala lagarna, lagar
skapade av människor för att kontrollera människor. Istäl-
let bör vi söka de eviga lagarna, naturlagarna och magins
lagar, där allt är möjligt.

Vi kommer att nå dit, då vi inte längre kommer att accep-
tera ett system som strider mot naturlagarna.
Våra lärare är stenarna, växterna, djuren, vi själva och

stjärnorna.

dag, då vi ser hur vi går mot en katastrof, måste vi
ändra riktning och göra ett evolutionistiskt steg
framåt.

För en soldansare gäller de enkla reglerna, som en me-
dicinman berättade för mej !

Var aktiv. lev i nuet.
Skapa skönhet i ditt liv.
Dela med dej av din skönhet.
Glöm det som varit, du kan ändå inte ändra på det.
Bry dej inte om framtiden, den kommer ändå att se

annorlunda ut.
Det är idag du skall vara aktiv. Du får inte vara lat.
För att magins lagar skall fungera måste det äga rum

ett heligt giftemål mellan motsatserna inom oss. Vi måste
tränga in i vår motsatta sida. Jag är både man och kvinna,
men min fysiska kropp är man. Jag får min helande kraft
genom min kvinnliga sida. En kvinna får sin helande kraft
genom sin manliga sida.

Nu har jag valt en kropp, så vill jag leka med den och
använda mej av den och njuta med hjälp av dess organ,
och nå kunskap genom njutning och dans.

Allt går runt. Vi förlorar inget, ju mer vi ger desto mer
får vi.

Den l7 augusti börjar cirklarna att snurra för ljuset.
Manifestera detta! fl

MATS HOLMBERG

FOTO: ANDERS PETERSEN/MIRA
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Gudinnor frön A-Z
The woman's encyclopedia of
myths and secrets (Kvinnans
uppslagsverk om myter och hem-
ligheter) av Barbara G. Walker
kom ut 1983 på förlaget Harper
& Row. Det tog författaren 25 år
att färdigställa denna uppslags-
bok på ll24 sidor.

Det har existerat en tid före
den patriarkaliska ordningen,
skriver författaren i introduktio-
nen. Denna historia har varit
dold och medvetet begravd. Tidi-
ga kristna tänkare utplånade de
kvinnliga gr,rdinnemyterna och
kallade tron på dern för djavuls-
d,.'rkan.

Länken mellan kvinnan och
djävulen är lika gammal som
berättelsen om Eden. Kvinnans
mystiska och djävulska sexuella
magnetism, drog in mannen i ett
tillstånd av lusta och begär. Det
var därför den mytiska synden i
syndafallet var så viktig i de teo-
logiska lärorna. Inte för att för-
hindra kvinnor att skada män-
nen, utan att förhindra kvinnan
att agera oberoende av mannen.

Författaren har sökt upp dessa
myter som varit förpassade in i
glömskans mörker. Och en helt
annan bild av människans histo-
ria framträder. En tid där kvin-
nans naturliga rättigheter var en
del av livet. B. Walker menar att
det viktigaste i religionen kanske
just är detta hur vi behandlar
varandra. Som det står i en
Gudinneskrift: Vad är det för
mening med stora fraser om sjä-
len, när de som uttalar dem,
hatar och skadar varandra? Reli-
gion är godhet.

När jag läst denna bok (utval-
da delar ur den) tror jag att vår
moral till stor delgrundar sig på
de myter och religioner vi föds in
i. Hur vi idag till exempel ser på
våldtakt och våldtäktsmän har
en historisk förklaring. Tvärte-
mot vad jag trodde var våldtäkt
högst ovanligt innan den kristna
läran spreds över världen.
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böoker
The womon's encyclope-
diq of myths qnd secrets
Borboro G. Wolker
Horper & Row

I de klassiska myterna före-
kommer "våldtäkter" i över-
flöd. Man får intrycket av att
grekerna trodde att alla kvinnor
skulle tas med våld. Men "våld-
täkt" betyder där egentligen loc-
kelse och förförelse. Verkliga
våldtäkter var absolut inte van-
liga bland antikens folk. Alla
sexuella relationer skulle initie-
ras av kvinnorna. Nlannen upp-
vaktade, lockade kvinnan och
hon valde den man hon ville ha.
Så som det är bland alla dägg-
dj ursarter.

Straffet for våldtakt hos både
romarna och anglosaxerna, var
döden. Normanderna skar av
testiklarna och stack ut ögonen
på våldtäktsmannen.

Kristendomen ändrade på
dessa regler och lagar. Våldtakt
blev vanligare och mer accepte-
rat. Ända in på 1600-talet var det
lagligt att ligga med flickor, bara
de var över 6 år.

I det viktorianska England var
kontrollen över kvinnan i det
närmaste total. Våldtäkt av barn
var ett tidsfordriv för viktorian-
ska män som vidhöllatt, samlag
med barn-oskulder var ett säkert
bot mot syfilis. Viktoriansk por-
nografi var fascinerad av våld
och våldtäkter. Den sexuella
partnern beskrevs ofta som en
motståndare, fast denna kamp
var verkligen inte jamn.

Denna syn på våldtäkt lever
fortfarande kvar i vår "civilise-
rade" tid skriver författaren.
Fortfarande är det svårt att få en
våldtäktsman dömd för sitt
brott. Skulden läggs på kvinnan
av lagen och dess talesmän.
Kvinnan själv känner sig ofta
skyldig och lägger ansvaret för
våldtäkten på sig själv.

x*J<

En Gudinna värd att presentera
är Kali-Ma, Mörkrets Moder,
den hinduiska Gudinnan som är
livgivande, behållande och för-
störande. För oss är hon mest
känd som Förstöraren, hon som
hukar sig över sin döde make
Shiva och uppslukar hans inäl-
vor, samtidigt som hennes slida
slukar hans penis. Kali är "Den
hungriga jorden, som slukar sina
barn och blir fet på deras lik. . .

Men allt detta är en bild inte
bara av det Feminina. utan i syn-
nerhet av Moderligheten. För i
djupare mening är Liv och födel-
se alltid förbundet med död och
förstörelse. Kali är arketypen av
Modern, som råder över födelse
och död.

Kalis tre skepnader framträder
på många olika sätt i världen:
månens tre faser (nymåne, halv-
måne, fullmåne), de tre sektio-
nerna i kosmos (himmel, jord,
underjord) och så vidare.

Hennes tre gestalter visar sig
ide heliga färgerna: vitt for
Jungfrun, rött för Modern och
svart för Gumman. Symboler för

födelse, liv och död. Svart är
Kalis grundfärg som Förstöra-
ren, svart motsvarar det formlö-
sa tillstånd hon då antog: när alla
grundelement var upplösta i hen-
nes ursprungliga väsen. Som vit,
guloch alla andra färger försvin-
ner in i svart, på samma
sätt. .börjar allt med Kali.

Kaliär som Modern, en skatt-
kammare fylld av medlidande:
Givare av Liv till världen, Liv av
alla liv. Hon är en källa av all
sorts kärlek som flyter in i värl-
den endast genom hennes utsän-
da, kvinnorna.

Europeiska häxor dyrkade
Kali. Ceremonierna skedde på
kyrkogårdar. De tillbad Mörk-
rets Moder med orden
Modern bar mig, Modern tar
mig tillbaka - Kali är Oceanen
av Blod vid världens begynnelse
och slut. Hennes slutliga utplå-
ning av universum föregås i var-
je individs död, trots att hennes
karma-hjul alltid leder till rein-
karnation. Efter doden kommer
"ingenting alls", det tredje sta-
diet i Varandet. Detta kallas ock-
så "Den skapande Livmodern av
Allt, slutet och början av
Varandet.

Kali slukade själva Tiden. I
Tidens slut återtar hon sin "mör-
ka formlöshet", så framträder
hon i alla myter om före-
skapelsen och efter-domedagen,
som grundkaos.

En lärjunge till Ramakrishna
(ledande hinduhelgon) förespåd-
de återuppståndelsen av Mo-
dern, i världens folks medvetan-
de. Efter att patriarkaliska reli-
gioner tvingat henne att gömma
sig i det omedvetna. "Jag ser en
vision, klart som livet, att Urmo-
dern har vaknat ännu en gång,
hon sitter på sin tron, föryngrad
och mer lysande än någonsin.
Hon ska tala till världen med en
röst fvlld av välsisnelse och fred.

PIA HOLMBERG
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filr-ir
FRIDA
Regi: Poul Leduc
Monus: Jos6 Jooqu6in
Blqnco och Poul Leduc

Den mexikanska konstnären Fri-
da Kahlo föddes l9l0 (samma år
som den mexikanska revolutio-
nen inleddes) och dog 1954.

Hennes liv blev en otrolig
blandning av smärta, lidande,
kamp, glädje, sensualitet och
konstnärskap.

Som barn fick Frida polio,
med följden att hennes ena ben
blev deformerat.

Vid l5-års ålder var hon med
om en bussolycka, där en led-
stång genomborrade hennes
underliv och krossade hennes
ryggrad.

Smärtan blev sedermera stän-
digt närvarande ihennes liv. Hon
genomgick ett trettiotal opera-
tioner, fick alltid bära korsett,
drabbades av missfall och fick
genomgå flera aborter.

Under konvalescensen efter
olyckan fick Frida penslar och
färg i present av sina föräldrar.
Modern satte upp speglar ovan-
för hennes säng och Frida bör-
jade måla de sjalvporträtt som
hon fortsatte med livet ut. Hon
målade sig själv, sin fysiska och
psykiska smärta.

Trots sjukdom och lidande
hann hon med mycket under sitt
liv. Hon undervisade på konst-
skola, där hon införde kvinno-
saksfrågor på schemat. Hon var
kommunist och deltog aktivt isin
tids politiska kamp. Hon blev
engagerad i både mexikanska
och internationella fråsor.

Den 45-årige mexikanske regis-
sören Paul Leduc bygger upp sin

film kring Fridas egna fragmen-
tariska minnesbilder när hon lig-
ger för doden.

Vi ser Frida måla, dansa
ensam i sin vackra röda klän-
ning, sjunga, röka och dricka.
Hon umgås med maken, vänner,
partikamrater och med den
landsförvisade Trotskij. Hon
delar ut flygblad från sin rullstol
och undervisar sina elever.

I filmen ser vi också henne
bäras in efter olyckan med krop-
pen genomborrad av ledstången
och föras in ioperationssalen för
att få ett ben amputerat. I en
annan scen deltar hon i invig-
ningen av sin första och enda
separatutställning dit hon burits
på bår.

Ur minnesfragmenten växer
fram en mångsidig bild av en

kvinna som trots sjukdomens
begränsningar älskar livet, nju-
ter av det och kämpar för att för-
bättra det.

Ena stunden sitter hon, som
hatar korsettens tyranni, och
målar den i vackra färger. Andra
stunden kastar hon den ilsket åt
sidan.

Hon fylls av ångest när hon
kort efter amputationen ser och
hör en såg i en verkstad, sedan
äter hon en ananasskiva med vilt
frosseri.

Tyngd som hon är av sin per-
sonliga tragedi, är hon inte des-
to mindre engagerad i det som
händer i världen. Ett par gånger
ser vi henne ögna igenom en liten
bunt fotografier av revolutions-
ledare från olika länder, som hon
alltid har nära till hands. Efter
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1945 finns en Hiroshimabild med
i bunten.

Fridas förhållande till sin
make, den mexikanske mural-
målaren Diego Rivera, gestaltas
också nyanserat.

De diskuterar politik och roar
sig tillsammans, han uppmunt-
rar henne i hennes arbete, är öm
och hänsynsfull och går ofta
bakom hennes rullstol vid
demonstrationerna.

Men - han kan inte låta bliatt
vänsterprassla och Frida känner
sig sviken. Hon följer så små-
ningom makens exempel och har
egna små kärlekshistorier med
män och kvinnor.

Rivera presenteras som ett
stort barn som kommer tillbaka
och ber Frida om förlåtelse. Ett
naivt barn som halvt på skoj och
halvt på allvar upprePade gånger
säger till Trotskij.

- Hade du supit och gått till
hororna med Stalin, så skulle du
inte behöva vara här nu!
Leduc behärskar ett stramt och
vackert filmspråk.

Han är sparsam med dialog
och direkt snål med baksrunds-
musik.

Vi hör populärmusik när Fri-
da sätter på sin gamla grammo-
fon, traditionell mexikansk
musik när hon är på folkfest eller
sjunger med sina vänner, klassisk
musik när hon sjunger en aria
med maken.

Men annars är det tystnad som
får råda i långa sekvenser. En
tystnad som används som berät-
tande eller stämningsskapande
element.

Bildmässigt arbetar Leduc
mycket med kontraster mellan
till exempel sinnliga frodiga
bilder - som de från Fridas rum
eller atelje, belamrade med möb-
ler, tavlor, lampor, kistor, klä-
der, blommor, frukter - och
nakna, kyliga bilder - som den
med Frida på gynekologstolen,
när hon fått missfall.

Kontraster i färg och ljus
används också som gestaltande
element. De ljuva minnena från
barndomen är ljusa. Angestlad-
dade stunder har starkare, mör-

kare färger, som här då Frida
inser att hennes man haft ett för-
hållande med hennes syster, eller
när hon sätter eld på makens
foto och sedan på rummet.

Det mesta som berättas i den
här filmen berättas med bild och
inte med ord.

Berättartekniskt består filmen
av små enheter eller episoder
(Fridas minnen) som hålls sam-
man av berättaren/huvudperso-
nen och av huvudtematen smär-
ta, engagement och kärlek. De
skiljer sig mycket från det vanli-
ga dramatiska berättandet med
sin slutna form konflikt,
vändpunkt och upplösning.

Det är inga 7-sekunders-klipp
i filmen. Vissa sekvenser kan
kännas långa, men jag uppfattar
det som en gåva att då och då få
några sekunder över till efter-
tanke.

Mexikanarnas omtalade för-
trogenhet med döden finns ock-
så med i filmen. Flera gånger är
Frida på kyrkogården. Rivera
kommer hem med ett pastellfär-
gat sockerkranium han köpt på
gatan. Filmen avslutas med en
tavla av Frida där hon siälv vilar

i sin himmelssäng och ovan säng-
en ligger ett skelett.

Döden har på något sätt följt
henne hela tiden.

Formella element som tystna-
den och de mörka färgerna i vis-
sa sekvenser suggererar också till
döden.

Filmen om Frida är så rik, så
stark och så fylld av betydelser
och tolkningsmöjligheter att frå-
gan om dess historiska sannings-
halt känns irrelevant.

Fridaforskare påpekar dess-
utom att det idag är svårt att
avgöra vad som är sant och vad
som är myt i allt som berättas om
henne.

Skådespelaren Ofelia Medina
gör Fridarollen. Hon är slående
lik Frida. Medina är en mycket
respekterad förespråkare för
kvinnlig frigörelse i Mexico och
gör här en fantastisk prestation.

Frida är en mångsidig kvinno-
skildring gjord av en regissör
som litar på sina bilder och låter
dem tala.

LEONOR CAMAUER

S.O.S. från
MOQAMBIQUE

TV 2:s RAPPORT 13/6 uppmärksam-
made katastrofläget i Mogambique, ett
Sydafrikas grannland där befolkningen
sedan flera år utsätts för apartheidbetal-
da MNR-sabotörer som ödelägger byar-
na och landets ekonomi. Till varje pris
vill apartheid knäcka den moqambiska
FRELIMO-regeringen. Allt som byggs
upp förstörs. Byborna flyr till tätorter
utan försörjningsmöjligheter där de lider
svältnöd. Till sabotörernas grymheter
hör att skära av näsa och Öron på rege=
ringstrogna. Detta har flera svenska
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läkare som arbetat i Mogambique kun-
nat vittna om. Vad betalar apartheid för
avhuggna näsor och öron, undrar man?
Offren, när de överlever blodförlusten,
får men för livet och blir levande
skräckpropaganda.

Apartheid vet att utnyttja den despe-
rationsmisär dess aggressiva politik och
torkan skapar. Men de ohyggliga dåd
apartheid stödjer i Moqambique förfe-
lar sitt syfte, för i takt med dessa växer
också i hela Afrika och i den övriga värl-
den en allt fastare beslutsamhet att för-
passa det omänskliga apartheidsystemet
till historiens skräpkammare.

Västvärldens kamp mot terrorism
kommer att vinna respekt först den
dagen den riktas mot Number One
Terrorist-apartheidregimen.

Så länge man låter sig smörjas av
apartheidprofiter framstår man ju själv
som den främste befrämjare/utövare av
terrorism, även om det sker via hungri-
ga mellanhänder, och i synnerhet när det
gäller att tvinga ett fattigt socialistiskt
land till underkastelse.

Du som vill stödja Mogambiques, av
apartheid ett plågat folk, sätt in pengar
pä PG 15 42 48-9, FRELIMO-insqm-
lingen.

Afrikagrupperna ser till att det kom-
mer fram. Du kan också skcinka skor
och klcider till EMMAUS på din ort. Var
säker på att även det kommer fram.

Anti-apartheid-rörelsen blir allt star-
kare i USA. Du kan stödja den genom
att skriva ett kort till President Ronald
Reagan, The White House, Washington
DC 2500, USA.

Ex. Dear Mr President. Since human
beings are social individuals, every na-
tion leader is bound to pursue a social
policy implying some form of socialism.
Apartheid's anti-socialistic policy makes
Pretoria Number One practiser of ter-
rorism in Southern Africa. We can no
longer tolerate such an inhuman system.
Save humanity from the horrors of
apartheid! Yours faithfully, (namn och
adres s).

MARIA LINDSTRÖM
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SVE.NSKA KVINNORS VÄxsln,RrÖnnuxo

Får vära barn och barnbarn
6-timmarsdag?

Under de senaste 15 åren har vi i SKV
och andra kvinnoorganisationer krdvt
sex timmars arbetsdag för alla, med bibe-
hållen lön.

Äntligen har SAP:s partisryrelse för-
stått an kvinnorna, och inte minst deras
eget kvinnoförbund, menar allvar

med denna fräga.
Inför SAP-kongressen i septernber säger arbetsmarknads-

ministern, Anna-Greta kijon, att en arbetstidsförkortning
kanske kan komma "några år in på 2000-talet". Men bara
"under förutsdnning av formatt god ekonomisk tillvdxt".

Vi vill inte vänta till år 2099. Vi vill ha kortare arbetstid
nu! LIla vi kvinnor som yrkesarbetar vet hur påfrestande
det dr med långa arbetsdagar, reser till och från jobbet och
hushållsarbeet som nästan alltid faller på vår lon (dven orn
en och annan man har blivit riktigt duktig an dammsuga
och till och med kan hantera en wättmaskin).

Ir{u kan man invända att väldigt många kvinnor har valt
- eller varit wungen au nöja sig med - halvtidsarbete. Desa
har alltså mer tid över till familjen och till hushållsarbetet,
men i gengäld kan de inte leva av sitt arbete.

SAP föreslår i första hand en säriösning för småbarnsför-
äldrar. Det är naturligtvis bra om dessa för ett drägligare liv,
det mår både barn och vuxna gott av.

Men reformen får inte avstanna där. Alla människor mår
bra av en arbetstidsförkortning. jag skulle tro aff man utan
vidare kan tjäna in kostnaderna för sex timmars-dagen genom
att stress och sjukfrånvaro kommer att minska. I.,laturligt-
vis under förutsänning att det tillsdttes nyatjänster som kan
utföra arbetet de där insparade timmarna.

Det får inte bli som i Falun. Där fick sjukvårdspersonal
tillfalle an arbera sex timmar om dagen - men uran extra
personal. Åtta timmars jobb skulle p"r"rrm in i en sex tim-
mars arbetsdag. Det säger vi nej till!

Motståndet mot sex timmars-dagen har varit kompakt från
gubbarna i LO och SAPtoppen. Vad är de rddda for? Att
deras kvinnor ska få tid och ork till att engagera sig fackligt
och politiskt?

Män med ordnad markservice föredrar sex veckors semes-
ter, fyra dagars vecka och "arbetstidsbanker" i stället för en
daglig kortare arbetstid. Jag känner en s k fyrtiotalist, en av
dem som var radikala på 60-talet, som nu sitter som chef-
stjänsteman på en kommunal förvaltning. Han har ett avtal
med kommunen, att han hela året åtar sig hur mycket över-
tidsarbete som helst, i utbyte mot längre semesrer. Då vill
han gärna vara tillsammans med barnen, säger han. Han har
glömt att barn behover en pappa varje dag. De ska hämtas
på dagis, matas, tvdttas och snytas, ha godna$sagor och få
tröst ndr de vaknar mitt i natten.

Min erfarenhet är, att barn behöver foräldrar även under
tonårstiden, speciellt nu när ungdomstiden har blivit så svår
för många.

Vi kan kanske se det som löftesrikt, att socialdemokratin
sent omsider inser att arbetstidsförkortning är en fråga som
de måste ta tag i.

Men vi vägrar att vdnta i tio-tals år!Vi får hoppas, att rege-
ringen kan agera mer kraftfullt i denna fräga än vad gäller
aweckligen av kärnkraften!

Aase Bang

VALKOMMEN
med din anmälan till SKV:s

fredsseminarium.
Tid:9-1,1 oktober
P/arsr Skinnskattebergs folk-

högskola
Kostnad: 100 kr
Det blir deltagare från hela

Norden, förutom Sovjet och
Canada.

Seminariet är öppet fc;r SfV-
medlemmar. Begränsat antal
platser. Anmålan: SKV, Barn-
ängsgatan 23, lt6 41 STOCK-
HOLM. Tel. 08-40 92 05. eller
Aase Bang, Herrgårdsgatan 12,
652 24 Karlstad. tel.054189961.

Svenska Kvinnors Vänsterfor-
bund: Hef!

Ni har i era händer ett brev
från Uruguay.Jag är en tjej (21
å.) - med en liten tjej på 4 år.
Jag har återvändt hem efter 10
år i Sverige, har hjärtat åt vänst-
ret men tillhör inte någon orga-
nisation, har främst jobbat med
barn i Sverige och gör det här
också.

Jag tycker era mål är viktiga,
ty tvä saker har jag klart för mig:
jämställdhet och en framtid för
våra barn + en aktiv solidaritet
med tredjevärlden.

Jag skriver nu till er för att frå-
ga om det finns någon av er som
vill bli min brevvän (el. några).
Jag vänder mig till er eftergom
jag litar på att ni tjejer som är
med i (SKV)* är säkert schys-
sta tjeier.

Hälsningar
Marita M. Mejias
Andr6s Aquiar 1725. Ap.2A2
Montevideo. Uruguay



Svenska Kvinnors Vänsterftirbund
Barnängsg. 23n 116 41 Stockholm

Postgiro 50 50 95.0 Insamlingskonto 5 13 23-4
Tel: 08/40 92 05

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskt sam-
hälle med en ekonomi som inte bygger på profit utan på människors
behov, ett samhälle fritt från alla former av förtryck.
Förbundets målsdttnin går atr.verkaför jämlikhet mellan kvinnor

och män och for kvinnornas deliagande på alla områden av det eko-
nomiska, sociala och politiska livet, samt ått verka för ett sociah och
ekonomiskt rättvist samhälle där alla har ett meningsfullt arbete.

1| Att verka för ett samhälle där alla barn och ungdomar kan känna trygghet och har lika värde, och där de tillförsäkras fysisk
och psykisk hälsa och ges samma utbildningsmöjligheter.

O Att verka {ör fred, allt framridsarbetes grundval - mot krig och imperialism, krigens främsta orsak. Förbundet vill verka
för allmän och total nedrustning.

I Att verka för skydd av vår egen och framtida generationers miljö, för ett resursbevarande samhälle som tar hänsyn till
människors verkliga behov och sambanden i naturen.

l| Ätt verka för solidaritet mellan folken, för falkens nationella oberoende, för de förtrycktas befrielsekamp, för en värld fri
från varje form av ekcnomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mct fascism och rasism. Att bekämpa all kommersiell
exploatering av såväl vuxna som barn.

SKV har i korthet följande historia. 1914 bildades Föreningen Fri-
sinnade Kvinnorunder parollen: Mot krigspsykos, fördemokrati och
kvinnors likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett samar-
bete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveck"
ling i vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Ar 1946anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund till Kvinnor-

nas Demokratiska Varldsförbund, KDV, (\ilomen's International
Democratic Federation, \VIDF).

KDV har 129 anslutna organisatione r i lt4länder med flera hundra
milioner medlemmar. KDV har tillerkänts konsultativ status hos
FN:s ekonomiska och sociaia råd samt hos LJNESCO. Denna sratus
innebär årt yrrra sig vid sammanträden och att framlägga egna försiag
muntligen eller skriftligen.

SKV-avdelningar
Arvika
Brita T'ener
Högåsvägen 4
621 00 Arvika

Ambjörby
€llen Erikssan
Box 414
680 52 Ambjörby
Tel 0563/802 J2

Deje-Forshaga
Monica Ranung
öOKIIdEN IU
66/ 00 Forshaga
Tel. Q5a/705 ia

Finspång
Anna-Lisa Göransson
Grytölsvägen 24
brz uu rrnsPånt

Göteborgsdistriktet
TaidtHagman
Regnvägdersgatan 4
412 32 Göteborg
Tel.0]1/54 19 94

Östra Göteborg
Erni Friholt
Viikanderplatsen I
412 58 Göteborg
Tel 031/18 44 56

0304/5t2 1'

Viistra Göteborg
Evy Andrån
Baryrcngatan 4
421 38 Göteborg
Tel. QJl/ 47 40 02

Mölndal
Astrid Gusta{sson
Knarrhögsgatan 8A
41130 Mölndal
TeI.a31/27 18 17

Gävle
Inger Johansson
Hamiltongatan 32
802 20 Gävle

Huskvarna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
561 00 Huskvarna
Tel.036/ 13 74 55

Karlshamn
Sonia Karlsson
Pl 1049
290 72 Asarum
Tel.0454/291 60

Karlstad
5iv Dahlgren
Mellqvistvägen 1

663 00 Skoghall
Tel. 054/239 15

Katrineholm
Gunnel Rrrdin
PL 8454 Byle
643 00 Vingåker

Kramfors
Marie Sölvebring
Järnvägsgatan 64
872 O0 Kram{ors

Linköping
Sonja 'S0ahlstein
Havregar. 98
582 53 Linköping
Tel. 013/13 08 48

Ljungby
Elsmarie Edström
Olofsgatan 26 B
341 00 Liungby

Luleå
Agnes Wennberg
Vinkelgränd 1

951 41 Luleå
Tel. o92a/ 95 34

Lund
Astrida Svensson
SKV-Lund
Box 1208
221 05 Lund
Tel, 046/14 94 04

Malmö
Anna l"andberg
Bildesgatan 1

211 57 Malmö
TeL Q4Ol23 4Q 76

Motala
Agneta Engren
Sundlingsväg 17
590 30 Borensberg

0lofström
Carina GillL'erg
Snöbärsvägen 12

291 00 Olofström
'lel. O454/ 4A0 77

Piteå-Munksund
Siri Aldrin
Srrandvägen 5
941 00 Piteå
Tel.0ill/372 76

Sala
Margareta Thelander
Lärarstigen 12
731 00 Sale
Tel. 0224/ 1i7 7(t

$kellefteå
Barbro Viklund
Fäbogatan 5
911 56 Skellefteå
Tel. 0910/885 4z

Skövde
Karin Sandelin
Mariestadsvägen 25
541 00 Skövde

Stockholmr södra ftirorter
Eva Danielsson
Mariestadsvägen 8
121 50 Johanneshov
tel. 08/49 37 00

Stockholms innerstad och
norrä ftirorter
uerd I namDertt,,Asogatan l/u: I
I 16 12 Stockholm
Te.08/41 46 51

Spånga
Kerstin Juneberg
Cervins väg 17B pl 5.
163 58 Spånga
'fel. O8/78a n 72

Siidertälje
Maud Sedemark GirL,au
Floraborgsvägen l2
151 s1 Södenälje

Upp*ala
Gunilla Ohman
Flogstaväg.154
752 63 Uppsala
Tfl. 018/46 06 84

Örebro
Marie Vikner
Åsbyvägen 7
70-l 75 Orebrr>

Förbundsordfiirande:
Aase Bang
Herrgårdsgatan 12
652 24 Karlstad
Tel.054/1S 9e 6I

Förbundsexpeditionen i Stockholm har jour tisdagar och
torsdagar kl. 13.00-15.00

SKV Göteborg har hand om medlemskontaker och ekonomi.
SKV:s lokal i Viktoriaskolan är öppen onsdagar 10.00*13'00 och
torsdagar 17.00-19.00
Linndgatan 21,413 04 Göteborg, TeI. Ait/14 40 28
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Vi Mänskor söker folk
Till vintern hoppos vi ku n no o nstö llo
ytterligore en redoktor pö holvtid.

Du behöver inte
SKV, men det ör vi
vöro vörderingor.

VO I-O

ktigt
medlem i

ott du delor

Völkommen med din onsökon
redon nu!

Dessutom söker vi kontakt med frilansare, både skribenter
och fotografer över HELA landet.

Vill du hjälpa till med layout och
också välkommen.

Skriv till oss !

praktiskt arbete är du

Vi Mänskor
Barnängsgatan 23
116 4l Stockholm

KOM TItL KVIN NOHÖGSKCLAN

Nu finns det en Kvinnohögskola med
verksamhet året runt, en oas för kvin-
nor i naturskön miliö.

Bandvävning
Zenkurs
Feministisk temahelg:
Kvinnor och pengar
Astrologikurs:
Transiter

Nyårsfirande

Våren I9BB
26/2-5/3 Vi tar våra kroppar i egna

händer
Skidkurs

l-4/4 Forumspel

ll-15/5 Kvinnoläger

Hit kan du komma på någon av våra
kurser, på semester eller för att jobba
med något eget projekt som att skriva
eller måla. Du kan också komma hit och l6_18/10
arbeta praktiskt med skolan.

25-27 /9

2-4/ t0

23-25 / t0

30/ r1-t / tl

l3-l 5 / tl
27 -29/ tl
23-31/ t2

Kvinnor
Levande
kvinnor
Bortom
Hur kan
ord?

över 40
engelska för

alla ord:
vi uttrycka oss utan 20-23 / s Nordiskt feminarium för

bisk kultur och livsglädje
Vill vi ha snälla
eller?:

flickor
Kurser på
Borlcinge,
t6/8-11i9

4-6/9
t8-20/9

kvinnohögskolan Storsund,
hösten 1987

Skördemånad:
Kom några dagar
eller veckor och
plocka bär, svamp,
frukt m.m 30
krldygn

Svampkurs
Papperskurs:
Hur man tillverkar papper

Kurs om flickuppfostran.
Buggkurs
Allhelgonakurs:
En kurs i stillhetens tecken,
med guidade fantasier och
meditation
Nyfiken på kvinnorörelsen
Leda kurs inte kan väl jag?
Mys och barnbokshelg
Julfirande eller?
Obs! 90 krldygn medlem
100 krldygn icke medlem

Kurspris inklusive kost och logiHelgkurs 250kr
Veckokurs 960kr
4-dagar 550kr
3-dagar 4l0kr
Gästpris 75kr medlem

85kr icke medlem

Kontakta kvinnohögskolan för vidare infor_
mation.
Kvinnohögskolan, Storsund 90, 7gl 94goRr_ÄNce
tfn: 0243-237 0i



GeV
onagon

manskor ti
du tycker om!


