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Varför gör Vi mänskor ett nummer om sexua-
iitet? När det finns så många stora och viktiga
frågor att ta upp? När så många andra talar
om sexualitet?

Det finns ett enkelt svar på den frågan. När
vi gjort vår "generationsserie" med fyra kvin-
nonummer, ett mansnummer och ett barn-
nummer saknade vi ett nummer som beskrev
mötet mellan man och kvinna. Ett nummer om
den vanliga heterosexuella sexualiteten - för
det är ju i det mötet det faktiskt är en poäng att
vi är just kvinna och man.

Vissa spår hade vi fått upp i arbetet med ge-
nerationsserien. Kvinnonumren avspeglar vad
som hänt med kvinnors sexualitet i Sverige de
senaste 100 åren. Från tystnaden i mormorsge-
nerationen - något man gjorde men inte tala-
de om - mot en allt större öppenhet, ett erkän-
nande av den kvinnliga sexualiteten. Det er-
kännandet är beroende av att graviditets-
skräcken försvinner. Förr var det bara klimak-
teriet som gav den tryggheten. Nu finns de
"säkra" preventivmedlen - men den friheten
har.nästan blivit ett tvång för tonårsflickorna:
man får inte säga nej. "Det uerkar som om ba-
ra för a"tt det finns preuentiumedel så. må.ste
man ocksd Ligga med killar.Innan uar det nog
så att man Låg med någon bara om man uerkli-
gen uille det", säger Christina i tonårsnumret.

Men man kan också se något gemensamt hos
kvinnorna i de olika generationerna. Sexuali-
teten sätts in i ett sammanhang, är en del av en
större helhet. Det kan vara kärlek, vänskap,
tillit, gemenskap. Så här säger Kerstin i 30-
årsnumret: "Om jag har en killkompis uiU jag
ligga med honom, inte bara för det seruella
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utan också. för att man kommer uarandra så"
niira att det erstitter månqder au snack. Men
så ltitt cir det inte. Vcildigt få killar har den in-
stiillningen att det d.r en gemenskapshand-
Iing."

I mansnumret mötte vi sexualiteten avskild
från resten av livet. Den gamla dubbelbilden
av antingen hora eller madonna, antingen
kamrat eller älskarinna. OIa, 25 är, säger: "Jag
har mgcket liittare för att snacka med tjejer
som jag uet att jag inte kommer att tcinda på
seruellt. Då blir dom klarare för mig som
mcinniskor, tror jag."

Men där fanns också de jämlika männen.
som går emot patriarkatet och som vill en dia-
Iog med jämställda kvinnor som kamrater och
älskarinnor. Torkel Rasmusson skriver: "För-
utsatt att uåra motiueringar til,l att liggq diir ui
Ligger sttimmer någorlunda öuerens uppleuer
jag det ocl<,så som om uå.ra behou i grund och
botten d.r Lika, som om uå"ra beteenden och re-
aktioner som kan f öref aIIa helt kontriira (mot-
satta) mAnnar ut i samma suå.riglteter och
Ltingtan efter a.tt helt och fullt nå fram tiIL bå-
de en ttit, ertatisk gemenskap och en koncen-
trerad, sjtil"uupptagen utleuelse au den egna
driften."

Mötet melian man och kvinna i sexualiteten
är än så länge ofta ett "omöte". Beroende på
en hopplöst hoptrasslad härva av historiska,
psykologiska, kuiturella och klassmässiga om-
ständigheter.

Den sexualitet vi fostrats tilt i vår kuitur är
ett spel av dominans och underkastelse, eröv-
ring och självplågeri, förförare och förförd,
aktiv och passiv. Ett spel mellan en man besatt
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av sin drift och en kvinna utan lust. Ett spel
som rätt väl stämmer överens med den borger-
liga könsrollsfördelningen med mannen som
försörjare/beskyddare och kvinnan som be-
roende/hjäIplös.

Nu har det yttre mönstret förändrats. AlIt-
fler kvinnor blir ekonomiskt oberoende, själv-
ständiga, hittar en egen identitet: Alltfler män
söker sig bort från den patriarkala mansrollen
mot en större mjukhet och öppenhet. Vi börjar
hitta varandra som kamrater och människor
men vi tycks ha svårt att hitta ett förhållnings-
sätt till sexualiteten som stämmer med den
förändringen. En sexualitet som rymmer två
subjekt och två objekt. Som ger plats för bå-
das sexuella identitet. Som rymmer kamraten
och älskarinnan, vännen och älskaren.

De "nya" kvinnorna klagar över sexuell lik-
giltighet i sina jämlika förhållanden. De tän-
der på "manschauvinister" som de inte skulle
kunna tänka sig att leva med.

De "mjuka" männen klagar över att de med-
vetna kvinnor de vill vara ihop med inte upp-
Iever dem som män. "Det är som vore jag ett
väsen", sa en av dem.

Konsekvensen av detta blir dyster. Ett val
mellan jämlikhet utan sexualitet eller sexuali-
tet utan jämlikhet. Det ligger nära till hands
att väIja den gamla kompromissen: könlös
jämstäIldhet i arbete och kamp, dramatiska
sex-utspel privat och bakom rullgardinen. EI-
Ier flykt in i enkönade världar där man slipper
kompromissa mellan jämställdhet och sexua-
litet.

Här någonstans finns ett allvarligare svar på
den inledande frågan.

Om vi inte tar med den svårhanterliga och
motsägelsefulla frågan om könens polarise-
ring in i jämställdheten, in i den gemensamrya
kampen lämnar vi den åt andra krafter. Ät
sexuella marknadskrafter som om och om igen
vevar samma sado-masochistiska spel och för-
stärker falska skillnader mellan kvinnor och
män. Ät en marknad som gör oss till konsu-
menter av ångestfylld sexualitet i stäIlet för
att vi frigör vår egen 1ust. At en människosyn
som skapar prostitution, som får män att för-
akta kvinnor och kvinnor att hata män. Och vi
ger inget alternativ till alla de unga tjejer
och killar som idag ser jämställdheten mel-
lan könen som något trist och könlöst. Som rea-
gerar som Liselotte i vårt tonårsnummer: "Jag
uiLI bli behandlad som en kuinna. Jag hatar
desso rödstrumpor. Jiimlikheten iir det stora
felet. Kuinnan uill. inte h'a den."

Kvinnorörelsen började som en kamp om
jämställdhet på männens villkor. I den kam-
pen var kvinnlighet en belastning som vi inte
kunde kosta på oss. När vi blev tillräckligt
många började vi hävda våra egna erfarenhe-
ter, kvinnokulturen, mot männens kultur. När
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vi blivit ännu lite starkare kan vi kanske börja
ta in poiariseringen, det manliga och kvinnii-
ga, igen. Därför att vi själva upphävt förtryc-
karspelet genom att siuta definiera oss sjä1va
som förtryckta och förförda. Kvinnokampen
kan breddas till en kamp mot ett patriarkalt
förtryck, där gränsen inte lika självklart går
mellan könen utan mellan dem som vill bevara
och dem som vill förändra. Tillsammans med
de anti-patriarkaia männen kan vi börja for-
mulera alternativet, den polariserade jämlik-
heten som rymmer både kamratskapet och
sexualiteten. Där våra olikheter blir en styrka
och det gemensamma finns mellan oss.

Vi kan börja med att sätta huvuden på alla
halshuggna kvinnokroppar och kropp och
underliv på alla mansansikten som guppar
ovanför slipsknuten. Börja leta efter en avdra-
matiserad sexualitet där samiagen kunde vara
samtal som spann från vardagligt småprat till
intensiv kommunikation. Där kvinnor kunde
lära sig av mäns erkännande av den fysiska
kärleken som något i sig och män av kvinnors
sätt att se den som en del av helheten. En del
av den gamla dramatiken kommer vi väl att
sakna, men vilken kraft skulle inte frigöras
den dag kvinnor och män på alla plan stod sida
vid sida.

Vi hade hoppats att det här numret skulle
synliggöra det alternativet men vi har än så

länge bara hittat Cet i fragment i samtal, dikter
och bilder. Mest är det ett fortsatt nystande i
den trassliga härva vi har att göra upp med.
Och dessutom som vanligt, när det rör sig om
sådana här frågor, en dominans av kvinnorös-
ter. De män som skulle skrivit har av olika.
skäl inte gjort det. Därför känns det bra att en
man, Göran PaIm, får formulera en del av aI-
ternativet. På nästa sida finns några avsnitt ur
hans långa "lärodikt" Kdrlekens dial'ektik
(publicerad bi a i "I-Ir dikter på vers och prosa
1976", Norstedts).
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Varför är kroppens / sj älens erogena zoner uöter sig makten starkare och starkare
skuldbelagda eller dunkelt helgad,e i uår i d,ina armar och ögon,

kultur? tills du bara med möd,a
Diirför att människans befrielse [n oönskad. orkar l&tso,s uar.a svag,

Så blir du man och jag din kuinna.
Vi krgper tiitt intill oarandra, Du smeker rnina bröst.
så, att det ibland ser ut Jag ber dig tara rädd om mig,
aorn onL oi smäIte san'trnan Men under spelets gå,ng,
till en enda kropp och sjiil. från lek tiII albar och tillbaka,
Men d,et ör dä oi samlar kraft atslas en tredje kraft, som uärer till
för att bli tuå.! för aarje gång ui bgter roller.
Vi lutar oss enxot tarandra Sd föds till slut sAntesen,
för att ldra oss stå raka, En ömhet stark som gräs
au egen kraft. slår undan bdd,e rnakt och uantnakt
Sen kan oi gå uart oi uiII. och kastar oss med, heta själar
Frå,n uarandra, till oarandra. in i jiimlikhetens plötsligt öppna famn.
Men kurar ui oss ö,ngsligt samrnan, Kärlek och politik
stiindigt uiskonde tarand,ras namn, har sannma namn för denna kraft: oi.
krgmper kärleken i iiktenskaplig and,a
till en liten rnadrasserad bur.
och i den kan iisen std på iåna uen. Y:!:l]":.utan hiätp au porr
Det är för trångi 7ör dei. gd'r det att skärma au de erogena zonerna
De unga tu btii eit, så att man säkert fdr sin oeckokick
sorn det så rullstolsbund,et oackert heter. och lika säkert slipper und,an osed,il

Låt oss alitrig bli fiine a" tii, i den,s.kgmningsdunkla älskogen'
kiiraste! Yil Hifl#;#.:;:::,:!!:"trostitutionen-
Kärleken ör inte mdtet utan uägen dit. diir kropp och sjäI är ett.
Mälet är att du bl.ir du och jag bli, iog A.aad den gör sig stum
och ordet ui blir kött. sd snar.t det komrner offeruilja,

t plikt och panisk skriick för band
Niir strölnmen kopptas på ?^:*11::^ölp::"sköte, körleken!
sker stiindigt 

"om*o "oL 
* n'r"Lt Kan ocosa namna*

Den sorn är ouanpå a., onå1"o""' Liksom prestationsbegiir.

blir grym och fräck i munnen, Dd kopplas strömrnen aa.
och den som ligger under Xropi itcltjs från sjät.
blir matt och uppgiuen. Kiirleken iöier siti äuen på d,etta sött:
Oaysett D e In so'rn ligger under. genonx att stiind,igt gäcka
Detta är gud'en Eros' iina langare och narkomaner.
fruktanstsärt groua parodi Bara d,eis utantserk tåter sig marknad,sföras.pd klassamhällets maktutöoning... 

. . Kärleken sjäIu gör sig tung- och död.
Men oi som iir törblindad.e au kättja Men i det iuagi, starlca gr|set
framf ör hans skådespel iir alen liitt
med, samma oförställda. gliidje. uarje. g,ång. och hela luften genomsyrand,e som d,agg!
Vad, d,et är skönt att härska,,o-inskriinkt! Den som t;,rs dricka diir
Vad, d,et är skönt att lgda uillkorslöst! har chans att bli.
Didlektiken
tar i tönnirom ötser d.etta "p"t: .. fr*":tr,tn;!!;X"l:^
Med,an iag IA stet utnAttiar mitt öae.rläge Ensam', tillsammans,
ud.xer sig aanmakten större och större
i mina armar och ögon, N iir stormen fättt d,e höga
tills jag bara längtar efter och till sgnes friska fiäåen
att ge upp som du. .f:äsät från marken på ngttoci med.än du attt mera undersitset IZIå'if ,in"rrins hänt.jämrar dig och ber orn nåd Giiran palm
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vönde nrg not vöggen och sov"
av Agneta Norberg

"Don ldg där och donpa p(i,

"Medelklasskärleken och veckotidningskärleken hade ännu inte fått
sin spridning till Västerbottens inland. Den passion jag läste om för-

siggick bland palmer och ej bland aspar och rönnar. Den sexualitet
jag var bekant med tog plats i kökssoffan i det rum där man på
dagarna arbetade och fanns. Som tjugoåring mötte jag den av-
skilda sexualiteten. Sovrummet." Agneta Norberg skriver om
den odramatiska sexualiteten i bondesamhället. Odramatisk
men inte okomplicerad: där fanns graviditetsskräcken,
"ballhotet" och Guds vakande öga över all osedlighet. Men
den var närvarande och erkändes - först i kollision med
medelklassens dubbelmoral insåg hon att den kunde vara
något skamligt och fult.r^.K
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"Nu såg jag pisstofsen din",
sade min godmodiga hyres-
värd och stack in huvudet i
dörren till mitt hyresrum.Jag
gick sista året i realskolan,
hyrde rum hos en familj i
Storuman, jag var sjutton år.
Äret var 1954. Jag blev varken
generad eller uppbragt över
att mannen i huset gjorde sina
anspelningar på min kropp el-
ler annat jag företog mej. Det
var bekanta tongångar, vi var
av samma sort, hade samma
bakgrund. Hans uppväxt hade
såväl som min formats av
småbrukarmiljön i Väster-
bottens inland. Kroppen var
inget märkvärdigt eller skam-
iigt, det hade jag lärt mej
som liten. "Kom in som du är.
då är du som vackrast", sa
pappa en gång när jag sömn-
drucken kom in i köket och
hade glömt att ta på mej klä-
derna tidigt en morgon. Jag
var tio år.

Något år efter min realsko-
Ietid förlovade jag mej och
mötte för första gången dub-
beimoralen. Min häpnad var
stor när det gick upp för mej
att min "fästman" och jag inte
skulle få ligga i samma rum
när vi besökte hans föräldrar.
Jag fick ligga i "jungfrukam-
maren" och "fästmannen" en
trappa upp. Något så oprak-
tiskt hade jag aldrig varit med
om.

Jag kom i kontakt med för-
ljugenheten i medelklasshem-
met. Jag var nitton år då och
för länge sedan vuxen och för-
väntades ta ansvar för mej.
Min "fästman" var tjugofyra
år och behandlades som ett
barn av sina föräldrar. Så
småningom blev jag gravid"
Detta skulle hemlighållas för
barnafaderns bror som då var
sjutton år. Han kunde förvän-
tas ta skada av vetskapen att
vt gjort det innan vi var gifta.



I mitt barndomshem var vi
många syskon och vi 1åg två
och två i samma säng för det
mesta. Jag hade tre stora syst-
rar. En av mina systrar har
berättat att hon ofta Iåg i sam-
ma säng som pigan när hon
var liten. Ibland kom det en
karl och hälsade på på natten.
Då låe dom förstås med var-
andra. "Dom låg där och dom-
pa på, men jag vände mej mot
väggen och sov. Jag var inte
ens intresserad. Jag tror jag
var omkring sju år då."

När hon blev vuxen - i ton-
åren som vi kallar det nuförti-
den - upplevde hon det så
kallade "nattfrieriet". En av
byns jämnåriga karlar kom
upp tilt "lillkammarn" där
hon låg på natten och ville sit-
ta vid sängkanten och prata
med henne. Han ville "se hen-
ne på kudden" som han sa.
Han satt och småpratade ett
tag och sedan gick han. "Nu
har jag sett Doris på kudden."
Och aldrig att mina föräldrar
skulle ha lagt sej i och undrat
vad det var på gång. Det var
hennes ensak.

Föräldrarna la sej inte i sina
barns förehavanden. Men det
var andra krafter som kunde
vara hindrande när man ville
ha sexuellt umgänge utan att
vara gift. Gud var sträng och
såg allt. Min pappa brukade
berätta:"Jag var tjugo år och
hon låg där med fittan all-
deles bar och det var bara
ogjort att vi skulle ligga ilag.
Men då tänkte jag: Gud torde
väl se det här. Så då tordes
jag inte. Men o, vad jag ångrat
alla de gånger jag tänkt så."

Passionen försiggick ej
bland aspar och rönnar
Den sexualitet och de kär-
leksuttryck jag var bekant
med blev aldrig erkänt vare
sig i mitt nya borgerliga liv.eI-
ler i de veckotidningar jag läst
imin uppväxt. IAllas, Allers
och Hemmets Veckotidning
möttes baronen och den out-
sägligt vackra och fattiga
flickan i lindars doft, i bok-
skogens skira grönska. Indu-

8

strimagnaten och flygvärdin-
nan älskade bland palmer och
sade "Jag älskar dig".Jag satt
på dass och hoppades att ing-
en skulle märka att jag dröj-
de ovanligt länge med att bä-
ra ut slaskhinken. . och
havsvågorna slog ut mot kliP-
porna i kaskader.

M edelklasskärleken och vec-
kotidningskärleken hade då
inte fått sin spridning till Väs-
terbottens inland. Den passion
jag läste om försiggick bland
palmer och ej bland aspar och
rönnar. Den sexualitet jag var
bekant med tog plats i kökssof-
fan i det rum där man på da-
garna arbetade och fanns. Som
tjugoåring mötte jag den av-
skilda sexualiteten. Sovrum-
met.

Kärleksord mellan mina
föräldrar hörde jag sällan.
"Nu har jag mockat och dra-
git ner hö så nu är det bara
för dej att mjölka", kunde
pappa säja i ett il av ömhet.
Mamma kunde hyssja oss
barn med: "Var tyst nu för
pappa är trött. Han har arbe-
tat tungt och behöver vila."
Det var hennes kärleksbevis.

De tog inte särskilt mYcket
i varandra. Och ändå fanns
det något mellan dom. "Hur
det än är så är det nånting mel-
lan dej och mej Hulda", sa
pappa. Det lät märkligt.

Mamma födde sju barn. När
vi flickor blev äldre kunde hon
se bekymrat på oss och säja:
"B ara ni inte behöver f å så
många barn." Det var det enda
hon undslapp sej när det gällde
att beklaga sitt biologiska öde
att ständigt vara gravid.

Jag kände mej aldrig oväl-
kommen och ändå var j ag
femte i ordningen." Dom blir
bara vackrare allt eftersom
dom kommer", kunde PaPPa
säja.

Backa eller
barrikadera sig
Men detta att bli gravid var
ändå den ständiga skräcken
för många kvinnor. Det var
kanske därför man säIlan tog

i varandra. Då kunde det be-
tyda att det skulle "bära till"
på kvällen. Många kvinnor jag
mött har berättat om sina
mödrar att de ofta satt uppe
sent med strumpstoppning
och klädlagning. Visserligen
hade man mycket att sätta
händerna i men ibland undrar
jag om det var ett sätt att
komma undan samlaget. Man
lade sej när mannen somnat
och kunde skjuta upp nästa
graviditet om än bara för en
kort period.

En kvinna i sextioårsåldern
berättar: "När jag såg att det
började 'dra ihop sej' samla-
de jag de minsta barnen om-
kring mej i sängen så att han
inte skulle komma åt. Gud,
vad det var svårt för oss bå-
da. Jag tyckte ju om gubben
min. Men vad skulle jag göra?
Jag hade ju framfall och var
dessutom svag och blodfattig.
Det gällde ju mitt liv."

Några preventivmedel kän-
de man inte till. Det enda som
praktiserades var att man
"backads" - alltså avbrutet
samlag - eller att man På nå-
got vis barrikaderade sej, alltså
avhållsamhet. Men många män
såg det som ett tecken På man-
lighet att hustrun ofta var
gravid. "Men hör du - varför
backar du aldrig?" tillfrågades
en man vars hustru gick med
sitt elfte barn. "Min käring vill
ha bottensatsen och alltihoP.
Annars är hon inte nöjd."

Dessutom florerade den
uppfattningen att männen
kunde bli sjuka och må dåtigt
om de inte "fick". Det kalla-
des "ballhot". Mannens välbe-
finnande var viktigt. Han
måste befrias från sitt "ball-
hot".

Preventivmedel

- ett syndigt nöie
I kyrka och bönehus lärdes
att det var synd att inte alstra
barn. Pingstkyrkan var strängt
fördömande angående an-
vändandet av preventivmedel.
Det var en oförlåtlig synd. Men
det var inte så stor risk att man



gjorde den synden. De flesta
hade aldrig kommit i kontakt
med vare sej kondom eller
pessar. En kvinna berättar.
Hon är sextiotre år: "Jag är
väldigt lite erfaren när det
gä1ler preventivmedel. Jag
har aldrig sett något slag av
preventivmedel i mitt liv. Men
det har ju blivit modernt nu-
förtiden. Mej förefaller det
vara ett syndigt nöje detta.
Gud har ju sagt att man ska
ta emot så många barn man
kan få. Men nog undrar jag
ibland. Hade Gud ändå tänkt
att man skulle barna ihjäl sej.
Min mamma fick tolv barn.
Hon dog i sviter efter barn-
säng. Du vet hon var ju så ii-
ten i kroppen. Hon blev helt
utan krafter. Hon var bara
trettiotvå år. Jag tror ju att
mamma hade levat om det
funnits preventivmedel. Men
Gud menar ju att det är synd.

Men jag anser att karln kun-
de vara stilla en enda gång.
Varför ska mannen inte kun-
na tygla sina känslor? Kvin-
nan måste säja ifrån. Men jag
tror att mannen har större
behov än kvinnan.

För mej har sexualiteten in-
te varit något särskilt. Jag har
varit så utarbetad och trött.
Jag har gjort tungjobb, huggit
ved, burit vatten.. ."

När man inte visste sig nå-
gon levande råd for man till
någon kvinna som hjälpte en
att ta bort det. Alla visste var
hon fanns men ingen talade
om det. Ibland gjorde man det
ensam. Utan att ens berätta
för gubben.
"Så en gång när jag förstod

att nu var det dags igen. Jag
skrev efter en sond... Du vet
som en gummislang. Det
fanns en annons om att man
kunde skriva efter den. Jag
skrev efter en upplysningsbok
samtidigt. Jag hade ju förstått
att det måste finnas någon an-
nan öppning än urinöppning-
en.

HUR SKULLE KÄRLEK KUNNA
RÄCKA TILL ÄT DUSSIN?
Min man, han var ju barn utav sin tid
Hans mor fick elva ungar, trodde fast
att det var goda gudars mening.
Hur skulle kärlek kunna räcka till åt dussin?

Till Fader och till elva ungar
på liten tiotunnLandsgård.

Hur skall en framtid kunna skriva
om nutids jordbruks konstruktion, om glesbygd
och inte räkna in min svärmor
och hela omgestaltnings procedur
och hemmansägarsjäIens syn på moder

Min make kom som åttonde förlossning

men kunde ändå banna mej för jämmern
när jag skulle ha min femte. Sade:
Mor fick elva hon och det var inget gny
Jag sade: Hörde du de sju som föddes före dej

hon hade kanske resignerat, slutat gny vid femte.

Mitt köksbord borde få berätta
hur mina barn fick stå publik
vid jämbreddsdiskussionens kompromisser

och deras moders högtjudda protest
att låta sig utplånas av vigselformulärets ord:
- I nöd och lust att tåligt älska.

För ritualen hade inget ord om likavärde.
Och barnens far tog rollen efter sina mönster.

Auk+"oritet. Han var väl lika hemmansägarvärd.

Så flydde mina barn till yrken längre upp

på värdemätningsskalan.
Mitt köksbord kunde skriva en roman

om nutidsjordbruk
För jag har lånat ut mitt

till gårdens arrendator
Fast han skrev in sin fru

Det är förtjänst med det

köksbord nu

- i går - som medpart.

i skattegiltigt avdrag.

Om bara plånboksfickan tjänar in en slant
så kan min arrendators barn få om tjugo år bevittna
hur far och mor vid samma köksbords skiva kompromissar.

Astrid Pettersson



Jag letade reda på den där
lilltappen... du vet han som
sitter inuti kroppen. Och så
stoppade jag in sonden där
och band fast den vid låren
så att den skulle sitta fast.

Det tål ju ingenting. Bara
efter ett par dagar började det
blöda. Och jag blödde och
biödde tills den där blodklum-
pen kom. Det är ju en ganska
enkel sak. Jag hade ju inget
vett om att det kunde vara
farligt. Inte begrep jag det.
Det var ju vanligt. Vi hjälpte
varandra. Jag har hjälpt
många kvinnor. Och aldrig att
karln fick veta något. Det var
ju förfärligt. Det var ju för-
bjudet. Och skamligt. Jag vill
egentligen inte prata om det.
Man vågade inte ens prata om
det med andra kvinnor. Som
man inte var säker på. Men
säj mej hur skulle jag ha kla-
rat av mitt liv annars? Med
städningen, barnen och karln
som var sjuklig.

Det var ju nog som det var."

Gammelklockan började
slå som en tok

Men rätt vad det är kan kär-
leken börja blomma. Man kan
få uppleva sitt livs passion vid
nära sjuttio års ålder. Edit,
68 år, berättar:

- Jag har ju varit änka i ett
halvår efter min andre man.
Och aldrig att jag trodde att
det skulle bli någon fler karl.
Första karln var jag ju gift
med i tjugofem år. I tjugofem
år var jag gift med honom
och tyckte det var en Plåga att

teckning: WiIIa Ytter

ligga ilag med honom. Det
blev två barn. Min andre man
hade prostata så det blev inget
samliv. Jag hade aldrig UPP-
levt kärleken eller haft or-
gasm.

Men så kom Hugo. Han kom
på nyårsdagen 1970. Han sko-
jade och sade att han ville
sälja en mangel åt mej. Han
hade ringt åt mej någon dag
innan och velat komma men

jag sa att han inte kunde kom-
ma för jag höll på att mangla
kläder. Han hade hört talas
om mej och ville träffa mej.
Han var sjuttio år och änk-
ling. Jag var sextioåtta. Så
kom han då. Vi satte oss i sof-
fan bredvid varandra. Detta
var på nyårsdagens kväll. Vi
pratade om våra liv. Jag om
mitt liv och han om sitt liv. Vi
hade så trevligt att klockan
hann bli tre på natten. Vi var
som ungdomen. Det var som
att trycka på en knaPP - det
blev kontakt med en enda
gång. Men klockan blev tre
som sagt. Då sa Hugo: "Nej,
nu går vi och lägger oss." Och
så klädde han av sej sPritt
naken. "Men", sa jag,"jag har
varit gift två gånger och ald-
rig att jag sett en naken karl".
"Men då är det inte en dag för
tidigt att du gör det", sa han.
Och vi hade det så ljuvligt
tillsammans. Vi levde ut vå-
ra liv. Vi tog igen allt vi hade
saknat. Och gammelklockan
du vet som inte hade slagit
på tio år. Den började slå som
ett tok. Jag som varit gift två
gånger och aldrig känt något
liknande. Ingen var ju hem-
ma. Hyresgästen var borta.
Han 1åg ju kvar till morgonen
därpå. Då sa jag "men tänk
om det kommer foik och ser
att jag har en karl i huset.
Vad ska vi göra då?" Då sa
Hugo: "Om så sjäIva kungen
kommer så bryr vi oss inte om
det." Min förra man var ju
religiös på så sätt att allt var
synd. Men denna kär1ek hölt i
sej i sju lyckliga år. Vi brydde
oss inte om vad folk tyckte
och tänkte. Jag flyttade hit
till byn där Hugo bodde i sitt
Iilla hus. Vet du första tiden
när vi hade flyttat ihoP var
vi tvungna att stäIla sängarna
nära varandra så att vi skulle
kunna ligga och titta på var-
andra. I sju lyckliga år levde
vi tillsammans. Nu är han död
sedan ett år. Men det känns
som om han finns här ändå.
Han har bara gått ut i ett

Föli upp samhällsdebatten
via de aktuella böckerna

nD[urcirkern ll,.-l.:i'- 
{1 (ABF-huset)

\-/
Iärende.
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W rocfrcr inn horhhen nill lrctun?
Du ligger redan när jag kommer in i rummet.
Jag ser att du väntat på mej, sakta klär jag
av mej. Pratar fort, om morgondagen. Vad ska
jag sätta klockan på, usch att man måste upp
så tidigt, å vad trött jag är. Tar min bok,lägger
mej bredvid men inte intill. Inte ikväil, inte nu,
just ikväIl orkar jag inte. Jag känner din hand
ieta efter mina bröst, bekräftelsen på det jag
redan vet. Du viII och jag vill inte.

Bitterheten väller fram, ser han inte att jag
inte vill, ska han ligga med mej fast han ser att
lusten inte finns?

Jag säger att jag orkar inte nu, den tillkäm-
pade behärskningen bär inte rösten helt. I
tystnaden hörs orden nakna, hårda. Du svarar
inte, drar tilt dej handen.

Skulden växer inom mej, och tröttheten. Jag
älskar dej, säger jag, men jag har bara ingen
Iust. Det har du aldrig nu för tiden, kommer
svaret, det förhatliga. Du vill aldrig. Du äIskar
mej inte. Så är grälet över oss, anklagelserna,
självhävdelsen, aIIt det fu1a, trasiga, tills vi in-
te längre orkar, somnar utslitna, gråtande, oh-
famnande. Vi behöver ju varandra, du och jag.

Det är sådär ibland. Vi pratar om det också
utan anklagelser, trötta, uppgivna. Kanske är
det såhär det är? För alla? Kanske kan man in-

te begära mer? Med vemod pratar vi om för-
älskelsen, hetsen, den ständiga lusten. Minns
du? Vi älskade hur många gånger som helst,
minns du det? Jo, jag minns... Vi skrattar lite
för att släta över ångesten som stirrar mot
oss ur själens hålor. Har vi kanske misstagit
oss, är ailt inte vad vi en gång trodde?

Vi älskar ju varandra, varför räcker inte
kärleken till lusten? Att älska blir en viljeakt,
ett motstånd måste krossas om och om igen.
Efteråt känns nästan som en lättnad, en be-
kräftelse på att vi ännu finns tillsammans,
att vi ännu hör ihop.

Det är sådär ibland. Men inte alltid. Nån-
sta,ns i det trista, vardagsgråa hittar vi varann,
en vanlig dag med åtta timmars jobb, en
timme i affären och en diskbänk full av mid-
dagsdisk. Nånstans ur detta växer plötsligt
också lusten, ur våra ögon, läppar, händer,
sköten och den bär oss med ett stycke, upp en
bit och framåt.

Tills den glider oss ur händerna igen när vi
som mest viII hålla kvar den. Och så står vi där,
med minnena och ångesten. r
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KÄRA OTTAR!

Ottar, Ottar, rtick mig handen!
Jag ser ditt Liusuerk rinna ut i sanden
Nu upptrd,der Nd,cken som superfantom
endast ikLiidd förförisk knottrig kondom
Han Ltar l.ämnat forsen och sin uiol,in
ocLr gå"tt i alliance med setuaLitetsindustrin

Liberalismens fria serual'itet har fått sin suans
au lrerrar och haLLickar som i kapital,ets brödradans
förtry cker och förnedrar kuinnokön
förl,orad miinniskouärdighet iir kuinnans l"ön

Kuinnans underLiu
en tyst uiirl,d au flgtningar och infektioner
V iirl,dens Liumödrar blöder
tilltg gad,e aD uå.tdttikter, slaktaraborter och etperiment

Ottar, gråter du som jag
öuer i förtid uissnade sköten
öuer i förtid utslitna sköten
diir fruktsamh.etens g åua
bliuit ett skrtickfullt sissel

Med pessaret, Ottar
uiIL jag å,tereröura min setual"itet
Liumö drar u tirl"den öu er
med för många munnar att md,tta
öuer Liumodermunnen sd'tter ui en gummihiitta!

Du - tar dig gtirna ett skjut
Du - tar dig gärna ett ngP
Men barnet?
Vad gör du med barnet?
Vi biir barnen med oss
Inom oss
Lgssnar barnen till' hiiirtsl,agen och stegen
och undrar uad framtiden iir
Det iir ui som biir framtiden i uåra sköten
och ni föraktar dem

Vad ui gjort med barnen?
Ja, det d,r sant, att ui dödat barn
föd"da ur tuåns och omöil'ig till'ftil'l'ig hetta
Det ör sant, att ui nöp deras hiiirtan kal'La

vi kunde inte iilska de Liu som bl,eu Liu pd bekostnad

Än, Ottar, an Lt'ärskar serual'skräcken
i frusna suarta nätter
ddr manlig rädsla brister ut
i sekundsnabba org asmkaskader
i ängsLiga sköten diir besuikel'sen
l,agras som rimfrost tiLL frgsfack
Saml.aget - ett tomt nAp i hjd"rttrakten

Prolog en "Kd.ra Ottar !",
h.tir nå"got förkortad,
ingick i serualitets-
au snittet i Kuinnokultur-
festiualen 1977.
"Ottar", er smeknamnet På
Elise Ottesen-Jensen,
(1886-1973) suensk
p r e u entiu m e d el. s pi o nj cir .

Ottar kiimpade mot
pr eu entiu me delsf ör budet
och. Ldrde sig proua ut Pessar
för att hitilpa kuinnorna
hon mötte under sina
må"nga och Långa
upplysningsresor.
1933 bitdades RFSU,
med Ottar som ordförande
fram tiLI 1959.

foto: Curt Carlsson
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Genom uiirl"dens all.a mörka niitter
tiger kuinnor tin bakom sammanpressade Liippar
och. btir stumögda oönskade barn
som ouetande gnager Liuet ur tunna mödrar

Genom utirl,dens aLLa mörka niitter
d,ter i ensamhet förstelnade, förkrgmpta män
omiitligt, omättligt
uppfliikta kuinnokön, seru erade g arnerade i fg rftirg strg ck

Sargade, desperata kuinnor hatar miinnen
och söker i sin sgster befrielsen oclt uiinnen
för att få uppleua en famn utirme, ömhet och kraft
inte bara riidsl.a föruandlat tiLL iskal,l.t förakt

Men Ottar, Ottar, jag Llade inte ttinkt mig att kuinnokampen skulle sluta så
Jag hade en dröm som uar iinnu, ännu mgcket större cindå,
Jag hade tiinkt att sexualförtryckets urgamla makt
skul.Le sprtingas au en sinnlighetens blomstrande prakt
att kapital"ets borgar skulle smulas till. sand
och patriarkatets rustningar falla i skam
att kuinnligh.etens tillgjorda manör
helt enkel"t au obehöulighet skulle uissna ner

Jag, slida för en peniskniu?
SkuLLe min slida tjäna höga herrar mot pengar
eller olyckl,iga mtin som samhtillstjcinst?
Nej, min sl.idas rosaröda grotta
tir för min egen längtans l"ust

Min Liumoder, fodral för foster?
Nej, min Liumoder iir en päronformad frukt
uars inre Liu jag inte uet så" mgcket om
Månatligen siinder den mig ett rött budskap
tiLL glädje eller förtuiul.an
Och detta röda blod
iir mitt
och Lika uarmt och uiirdigt
som uarje annan droppe som
cyklas ut från hjiirtpumpen

Ottar, Ottar, sög uisst uar det så" du tiinkt
serualiteten som en LjuuLighetens skänk!
Gemenskapsrum
inte herdestund
O mtumlandets gl,ädj efUll.da rum
ömhetens och niirhetens djupa stund
En uarm uåg diir Liuet möts och Liuet föds
Liu sb ej akelsens ög onblick
som spriinger aLLa griinser

'uu,'t'i

Annika Nordin
ill: Ann Katrin Fridön
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Ard
shr;ar ufusaxunlitatun?
av Hjördis Levin

Sexualitet är lust och drift. Sexuell lust och fortplantningsdrift. När
sexualitet definieras som heterosexuellt samlag kopplas de två ihop
på ett sätt som vållat mänskligheten bekymmer genom tiderna. Hiördis
Levin följer i den här artiklen id6strömningarna kring detta, främst
under väiterländskt 1800-tal. Idag kan vi skilja sexuell lust från fort-
plantningsdrift genom effektiva preventivmedel. Men det verkliga
stritjanaet oore att erkänna den sexuella lustan utanf ör det hetero-
sexuella samlaget. Det är dags att vi ser på sexuell aktivitet som på
all annan mänsklig aktivitet: att den kan vara bra eller dålig' att vi
kan välja mellatt olika sorts sexualitet och att fri sexualitet också ibland
kan betyda frihet från sexualitet, menar Hiördis Levin.

Artikeln har redigerats och delvis omarbetats av Louise Wald6n.

1..

Sexuell njutning och fort-
plantningsdrift är en helhet
given av Gud. Avlandets
ögonblick är gudomligt och
just därför lustfyllt. Männi-
skan ska föröka sig och upP-
fylla jorden, därför dras man
och kvinna till var:andra och
därför ska man välkomna var-
je barn som föds. Så var den
gammal.testamentliga synen,
som följt oss i vårt kulturarv.

Sexualiteten är en njutning,
skild från fortplantningen.
Den är en obetvinglig drift
som måste få sitt utloPP och
som kan exploateras i sex-
klubbar, porrmarknad, Prosti-
tution - bara man håller isär
samlaget och avlandet. Så ser,
tillspetsat, dagens sexualmo-
ral ut.

Mellan de två polerna finns
en oändlig rad id6er kring
detta grundfaktum att sexuell
njutning samtidigt innebär
barnalstring. Alltefter sam-
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hällets behov har uPPfatt-
ningarna förändrats.

I den primitiua natural'is-
men återfinner vi id6erna om
den ohejdade sexualiteten,
fast man anser den given av
naturen och inte av Gud. Men
i samma anda menar man att
naturen i sin rikedom kom-
mer att dra försorg om resul-
taten.

1800-talets stora sociala Pro-
biem framtvingade en om-
prövning. I den rel'igiösa idö-
traditionen menade man att
fortplantningsdriften skuIIe
kontrolleras t ex genom sena
giftermåL. D en natural'istiska
idötraditionen såg sexual-
driften som en naturkraft.
Man varken kan eller bör un-
dertrycka den men man bör
använda de medel som finns
för att förhindra att det blir
barn.

Boskillnad har också gjorts
mellan sexualitet och fort-

plantning r moraliska be-
grepp. Kroppen är ond och
själen god. Den sexuella njut-
ningen är en frestelse från on-
da krafter för att binda män-
niskan vid jordelivet (aske-
tism). Men även om njutning-
en är ond kan fortplantningen
vara god eftersom den innebär
nya själar och arvtagare till
det mänskliga skapandet (Pu-
ritanism).

Driften kan också föräd-
1as genom kärleken meilan två
människor (romantisk kiir-
l"eksuppf attning). Då är ett
samlag mellan dessa två en
kärleksakt, de "älskar". Om
kärleken inte finns är samla-
get osedligt. Så småningom
har det lett till en begrepps-
förskjutning där "äIska" kom-
mit att betyda "ha samlag"
utan att det säger något om
förhållandet melian parterna.

Den outtalade regeln i den
romantiska kärleken är att
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man bara bör ha samiag med
den man kan tänka sig ha
barn med.

Pendeln har svängt mellan
olika uppfattningar.

1880-taiets naturalism var
en protest mot den rådande
sedlighetsniten som i sin tur
fötts ur en reaktion mot över-
klassens njutningslystnad och
dubbelmoral. Naturalismen
hävdade sexualdriftens beja-
kande som ett medel mot dub-
belmoral, prostitution, utom-
äktenskapliga barn, onani
mm.

Mot detta synsätt reagerade
den borgerliga kvinnorörelsen
som befarade att kvinnan
skulle återföras till det "orien-
taliska" stadiet av att vara en-
bart sexobjekt och barnafö-
derska. Mot naturalismens
obetvingliga sexualdrift stä11-
de man passionen för arbete,
andlig utveckling och moder-
skap.

Sorn en reaktion mot allt
detta - dubbelmoralen, natu-
ralismens köttslighet, sedlig-
hetsrörelsens asketism och
kvinnorörelsens andlighet -växte det under 1890-talet
fram en kd,rleksmoral. som

Bild au J.T Sergel
ur Sergel tecknar,
Nationalmuseum 7976

hävdade individens rätt till
erotik. Kvinnans speciella
begåvning för erotik betona-
des. Kanske kan kärleksläran
också ses som en reaktion
mot sjunkande äktenskaps-
frekvens och andliga vän-
skapsförhållanden som hota-
de familjebildning och barna-
födande.

Under 1900-talet har vi allt-
mer närmat oss ett accepte-
rande av sexualiteten. Dub-
belmoralen har tvingats på
reträtt. Utomäktenskapliga
samlag är helt godtagna.
Utomäktenskapliga barn har
samma rättigheter som "Iegi-

**\

tima" barn. Sexualiteten har
alltmer skilts från fruktsam-
heten genom allt effektivare
preventivmedel. Skilsmässan
har möjliggjort en explosion
av sexuell exploatering, där
kvinnan förvandlats till ett
ting. Idag anklagas kvinno-
rörelsen för "moralism" när
den protesterar mot pornogra-
fi och sexindustri.

Jag tror att man kan dra en
linje från naturalismens id6
om den obetvingliga sexual-
driften fram till dagens situa-
tion. Den engelske läkaren
George Drysdales tes att köns-
organen förtvinar om de inte
används vederlades visserli-
gen snart av andra läkare men
tankegången att det är farligt

I
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med sexuell avhållsamhet har
funnits kvar. Den har tjänat
som argument för sexualitet
utan fortplantning och äkten-
skap. Den har använts för att
kvinnorna skulle "släppa till
sig". Man måste få utlopp för
sin sexualdrift annars blir
man sjuk. Man "sköter häIsan"
helt enkelt.

I ivern att få sexualitet
utan fortplantning accepterad
glömde man bort att sexuali-
tet som allt annat kan vara bå-
de bra och dålig. Man glömde
bort att "fri" sexualitet ock-
så borde innebära friheten att
avstå från sexualitet.

Sexualiteten har hela tiden
definierats som det hetero-
sexuella samlaget mellan
man och kvinna - och det är
ju just dor som tillfredsstäI-
landet av den sexuella driften
kopplas till fortplantningen.

"Bara" tillfredsställande av
sexualdriften, t ex genom
onani, har länge bekämpats.
i{nda fram till 1920-talet på-
gick en intensiv propaganda
mot främst manlig onani. Man
hotade med fysisk deforme-

Dikterna av Mdrta Tik-
kanen är hämtade ur
hennes diktsamling "Är-
hundradets kärlekssa-
ga" (Trevi). Bilderna på
sid 18-19, 23, 24,-25, 27,

47, 52 är gjorda av Karin
Hartuig' 

{'

Hela numret är produ-
cerat med bidrag ur
Fonden för abortföre-
byggande åtgärder, som
också givit anslag till Vi
mänskors "generations-
serie".

ring och andlig förslappning.
Onanin ansågs också genom
sin "Iättillgänglighet" för-
svaga förmågan att uppskjuta
behovstillfredsställelsen. Ona-
nin överstimulerade fantasin
så att man inte kunde koncen-
trera sig på annat arbete.
Den bidrog tiII sturskhet och
uppstudsighet. En intressant
fråga är hur mycket propa-
gandan mot onanin bidra-
git till parbildning, ökad sam-
lagsfrekvens och ökad prosti-
tution. Faktum är att det mest
konsekventa sättet att skilja
sexuell njutning från fort-
plantning är att erkiinna'
serualiteten utanför det he-
teroseruel,Ia saml"aget När
man har samlag med preven-
tivmedel skiljer man inte sex
och fortplantning, man för-
hindrar bara konsekvensen av
samlaget.

Varför är vi så rädda för att
se det? Skälen är många. Sex-
ualitet enbart för njutning
kanske fortfarande är något
skuldbelastat. FrikoPPIandet
av sexualiteten kan ses som
ett tecken på människornas
totala oberoende av varandra,
individualismens triumf, en-
samhetens bekräftelse. Kan-
ske är vi rädda att barnafö-
dandet helt ska upphöra. Kan-
ske tror vi att ett sådant sYn-
sätt skulle rycka bort grunden
för mer eller mindre stadiga
förhåIlanden. Och så kan det
ju också vara det att det he-
terosexuella förhållandet fak-
tiskt av de flesta anses som
det bästa uttrycket för sexua-
liteten.

Vad än orsakerna är har
obenägenheten att konsekvent
skilja njutning från fortplant-
ning gjort att det heterosexu-
ella samlaget anses som det
enda riktiga sättet att vara
sexuellt aktiv. (Vilket i sin tur
preventivmedelsindustrin tj ä-
nar på...)

Tesen om setualdriftens
obetuingligh'et har främst
gällt männen medan kvinnor-
na vårdat om den romantiska
kärleken. Det har skaPat en

klyfta mellan kvinnlig förvän-
tan och manligt beteende.

Tesen om att aLL serualitet
utan fortplantning iir bra}:'ar
lett tiil att många känt sig
tvungna att reagera sexuellt
även när de inte känt ett eget
behov och att ha samlag även
om de inte fått ut någon etäd-
je av dem.

Jag skulle hårt uttryckt
vilja tala om att aIIt detta Iett
till ett sexuellt slaveri, kon-
centrerat till det heterosexuel-
la samlaget och med den man-
Iiga sexualdriftens tillfreds-
ställelse som måi. Detta slave-
ri hindrar kamratliga och vän-
skapliga förhållanden att ut-
vecklas. Det får människor att
känna sig onormala om de vill
ha förhållanden utan samlag
eller väIjer att leva i celibat
längre perioder. Det gör att
människor som inte har till-
gång till samlag känner sig
missgynnade och olyckliga.
Det får män att känna sig
onormala om de inte kan få
erektion vid alla tillfällen. Det
får kvinnor att känna sig
onormala om de säger nej till
ett samlag och att äta p-piller
för att vara samlagsberedda.
Det får kvinnor att känna sig
sexualfientliga om de protes-
terar mot sexindustrins allt
hårdare exploatering av kvin-
nokroppen. Det får män att
våldta kvinnor och tro att
kvinnor tycker om det. Det får
män att tro att de inte kan ut-
härda den kortaste skilsmässa
från sin partner utan att söka
andra sexuella kontakter.

Sexindustrin lever på myten
om den "obetvingliga sexua-
Iiteten". Den har inget till
övers för psykiska eller emo-
tionella kvaliteter, den är helt
inriktad på könsorganen.

Sexindustrins skiljande av
sexualitet och fortplantning
ser jag som något negativt, ett
utnyttjande. Men skiljandet
i sig kan jag se en hel del för-
delar med. En konsekvent
skilsmässa mellan sex och
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fortplantning. Självklart in-
nebär detinte attman aldrig
ska ha samlagom manintevill
ha barn. Men samlag kunde
vara ett bland många sätt att
vara sexuellt aktiv. Att avstå
från samlag under vissa perio-
der av livet,tex närman vet
att man inte vill ha barn eller
när man vill koncentrera sig
på annat, kan ha många förde-
lar.

Ett konsekvent skiljande av
sex och fortplantning skulle
kunna upphäva mycket av det
sexuella förtryck vi lever
under. Det skulle befria oss
från påtvingade parförhållan-
den men kanske befrämja
fungerande förhållanden. Vi
skulle kunna få en glad och
lustfylld tillvaro utan att be-
höva gå i ständigt p-piller-
ätande. En sexuell aktivitet
som ger utrymme för många
uttryck för vår sexuella kraft
skulle inte göra oss mindre be-
nägna att ha barn än nu. när
det enformiga samlagsidkan-
det med en oerhörd massa skäl
mot fortplantning ibland
tycks vara ett skuldfyilt ka-
mouflage för oviljan att vilja
ha barn.

Att göra rent hus med upp-
fattningen att sexualdriften
är obetvinglig och att ail
sexualitet utan fortplantning
är bra skulle befria oss oer-
hört. Så att vi istället lärde oss
se att sexuell aktivitet liksom
all annan mänsklig aktivitet
kan vara antingen bra eller
dålie.

Vi har passerat den första
fasen av sexualitetens skil-
jande från fortplantningen. Vi
har fått rätt till sexualitet. Ti-
den är inne att påbörja nästa
fas: Rätten till en egen sexuell
identitet. Rätten titt den
sexualitet vi tycker är bra och
vill ha. Rätten att kritisera det
vi tycker är dåligt. Rätten att
ifrågasätta den manliga defi-
nitionen av sexualdriften.
Rätten att avstå från sexuali-
tet om vi vill det. n

iII: UIIa Larsson

Det har funnits gå.
ncir du har sårat
outhcirdligt
bara för att i onbLick
ucinta dej
att jag ska ta emot dej
som uanl.igt
med Lust och uiirme och hiingiuenhet

Såna gå.nger
har det uarit mej
en stor njutning
att inte ge mig hiin
som du har trott
utan att med noggrann precision
och inl.iird teknik
föra dej
till ett snabbare slut
iin du hade tänkt dej
medan jag sjdlu hdller mej undan

Inte den ringa.ste smul.a
au mej
och min Lust och. min uii,rme
och min hiingiuenhet
ger jag dej
om jag inte sjiilu uill det.

O ch du mtirker det lika Lite
som att du sårat mej
outhärdligt. Märta Tikkanen
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2ry skulle vifa bli
sd huvadlöst

fördlskad att /ag dog
intervju: Anneli Ewers

Från bondesamhällets strängt reglerade samhälle, med {:
förhållanden byggda på arbetsgemenskap och sexualite-
ten kopplad till barnafödandet, har vi gått mot en ökad
individuell frihet, där inget val är självklart. Med förhål-
landen byggda på känslor och sexualiteten frikopplad
från fruktsamheten. Från tryggheten i ett statiskt sam-
hälle till friheten i ett rörligt. Men den totala friheten
ställer stora krav på den inre tryggheten. Om trygg-
hetens pris är kraven från omgivningen är frihetens pris
kraven på en själv.

Hur långa förhållanden har
du haft.

- Ett år, som mest.

Andra du träffar, hur länge
varar det?

- Alltifrån en vecka tili tre,
fyra, fem månader. Men dom
här andra killarna har ofta
varit parallellförhålIanden.
Och jag vet inte riktigt var-
för jag håller på så, om jag
tycker det är spännande att
vara omtyckt av många sam-
tidigt, om jag tycker det är
spännande att krångla tiII
det... kanske måste jag börja
nånstans mycket längre bak
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egentligen. Jag har alltså varit
dragen till killar samtidigt
som jag hela tiden har känt
rädsla för att ramla in i något
slags beroende. Min frihet har
varit det heligaste på denna
jorden. Och ett tag när jae
började vara med killar tYck-
te jag det var helt utmärkt att
vara med killar som var gifta
för då kunde jag ju både be-
hålia min frihet och få det här
spänningsfyllda och roliga
förhållandet jämt, där man
kunde mötas kanske två-tre
gånger i veckan på väldigt
förbjudna tider och det ena
med det andra...

Vad är det som händer när di-
na förhållanden tar slut?

- Ja, antingen kan det vara
så - och det är det enklaste -att förälskelsen bara går över.
Då är det ju lätt att gå ut och
stänga dörrn och säga att vi
kan väl vara vänner istället
och det kan ju fungera väldigt
bra. Men ibland är det så att
det blir för jobbigt helt enkelt.
Jag har haft förhåIlanden som
har varit så helt på killens
villkor. Och i början ställer
jag upp på det, i början tycker
jag det är jättekul och tror att
jag kanske så småningom ska
kunna få den här killen att ta
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större hänsyn tiil mej. I såna
där lägen blir jag så fruktans-
värt tjejig och tycker det är
jättekul att vara dominerad.
Men dom förhåIlandena, dom
blir fort jävligt jobbiga och
jag måste liksom ligga i min
säng och tänka att nu ska jag
inte ringa tili honom, nu ska
jag säga nej, nu ska vi inte
träffas.

Du blir lätt förälskad?
- Ja, det blir jag. Men jag
vet inte riktigt hur det är med
det heller, om det inte är så att
jag faktiskt ser tiil att jag blir
förälskad. Jag bestämmer mej

..**-****-*'

för att nu måste det dyka upp
en kille som är häftig och
spännande och som gör att det
biir lite mer äventyr i mitt liv,
att det är en viljeakt nånstans.
Jag vet inte hur mycket det är
som styrs av känslor egentli-
gen.

Mitt eget handlande i olika
situationer har styrts mycket
av att jag haft ett ideal in-
ympat i mej, som en tjejdröm
om den perfekte mannen som
man skulle älska hela livet,
tror jag.

- Jo, jag har också haft det
där inom mej. Och jag vet inte

vad jag håller på med i dag,
om jag inte fortfarande har
kvar väldigt mycket av hop-
pet om nån häftig förälskelse
som ska kunna finnas jämt,
jämt, jämt, att jag har enor-
ma krav på att få ut nåt av en
människa hela tiden.

Finns den föräIskelsen, tror
du?

- Nej, jag tror inte jag tror
på den. Men om jag verkligen
hade accepterat att den inte
finns, varför skulle jae i så fall
så snabbt falla för nya och
hålla på såhär...

När den första häftiga föräls-
kelsen tagit slut, bryter du
dina förhållanden med en
gång då?

- Ja, nån form av förälskelse
måste det finnas, om det nu är
så att jag tycker det är så fint
sexuellt eller om jag tycker
det är enormt spännande när
man pratar med varann. Det
måste finnas någonting av
detta kvar, för annars kan jag
inte förstå varför man skulle
fortsätta.

- Det är många som säger
till mej att dom inte fattar att
jag inte har något sunt behov
av trygghet. Och det har jag
kanske inte. Jag känner ingen
rädsla för att ge mej ut ensam
igen, det tycker jag bara är
spännande och en attraktion
- att bryta upp från nånting
som har varit bra kanske, för
att se vad som händer i nästa
rum. Så det finns ingen anied-
ning för mej att hålla kvar vid
ett förhåIlande av nån slags
trygghetsbehov. Varför skulle
man stanna kvar i ett förhål-
lande om man inte är på något
sätt förälskad längre? Då sIö-
sar man ju faktiskt bort sitt
liv och sin tid.

Vad är det att vara förälskad?
- Det består av väldigt myc-
ket spänning för mej, att man
blir överraskad gång på gång,
att det inträffar oförutsedda
saker. Den självklara fortsätt-
ningen får inte finnas.
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På vilket plan tröttnar du for-
tast, sexuellt eller intellek-
tuellt?

- Jag vet inte riktigt. Ibland
tror jag att jag är extremt
sexfixerad, ibland känner jag
precis motsatsen, att jag inte
bryr mej ett smack om det,
jag kan vara utan en kille hur
länge som helst. Med Hasse,
som jag var tillsammans med
i ett år, så var det ofta intel-
lektuellt ganska dött, men
däremot var det alltid fint när
vi äIskade. Och det gjorde väl
att vårt förhållande varade så
länge. Men hu, när vi inte
Iängre äIskar med varann, nu
kan vi mötas jättefint intel-
lektuellt som vi aldrig kunde
då.

Händer sånt ofta?

- Ja, och jag vet inte riktigt
vad det beror på. Kanske är
det för att jag ibland tar för
mycket hänsyn ti1l killar, på
ett sätt som jag aldrig skulle
göra till en tjej, eller en kiII-
kompis. Men med en kille som
jag har ett kärleksförhåIlande
med kan jag känna att det
blir så viktigt och ömtåligt
för mej att jag säger saker
som jag inte menar och som
jag vet ligger nånstans i när-
heten av vad han ska kunna
tycka och tänka och tro. Att
jag anpassar mej där, väIdigt
omedvetet, men efteråt kan
jag ju se det. Och det där
är ju otäckt, det är en fars
man deltar i. Och hur myc-
ket gör han såna grejer mot
mej, vad är det som är sant,
vad är det som är verkligen
ärligt?

- Jag har haft e t t förhåI-
lande som funkade intellek-
tuellt och sexuellt men
det funkade inte socialt.

Hur ser du framtiden för dei?

- Jag har inte tröttnat på det
här flippriga livet ännu. Men
samtidigt kan jag inte få det
att riktigt gå ihop med en bild
som jag har nånstans inom
mej om att faktiskt vilja skaf-
fa ett hus på landet, lugna ner
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mej och jobba mycket. Och
jag vill inte bo i det där hu-
set ensam... Min ombytlighet
kanske beror på att jag fort-
farande söker efter myten,
den stora kärleken där det
verkiigen ska stämma och
stämma så att jag inte känner
någon tvekan om att jag vill
fortsätta. I stället för att av-
sluta, istället för att krångla
till det, istället för att kompli-
cera, istäIlet för att börja lju-
ga, istäIlet för allt det där som
händer gång på gång. Men
samtidigt kan jag ju se att jag
faktiskt har levt såhär i tio år
och att mönstren är väIdigt
klara. Kanske borde jag fatta
att jag v i I I leva så, att jag
kommer att fortsätta leva så
till den dag jag dör. Men jag
vet inte hur det ska bli. . . jag
är skitromantisk egentligen.

Vad är det, romantisk?

- Ja. . . att det är viktigt att
det ska vara som i dom här
hjärtebiblioteken som jag läs-
te när jag var liten, att det
ska vara så där vackert och
fint och en massa blommor...
jag söker liksom efter bilder-
na som finns av kärleken när
den är som allra vackrast och
finast.

- Jag vill att allt ska vara
vackert, och sen, när det inte
är det så klarar jag inte av det.
Jag skulle vilja b1i sådär van-
sinnigt, huvudlöst förälskad
så jag dog. Hoppet finns även
om jag inte tror på det riktigt
längre. Och jag skulle inte
kunna ha ett förhåIlande med
någon därför att jag har gett
upp hoppet. Då är jag hellre
ensam.
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Vi växer upp med en illusion p
av att aIIa vägar står öppna. n
Vad ska du bli, frågar den b
vuxne och så får man väIja. n
Valet är fritt och oändligt. b

Lika gränslöst vä1jer vi kär- e
Iek. Någonstans finns den en- v
de, den rätte. Den fullkomliga lt
lyckan är inte bara en möjlig- n
het, den är en skyldighet. Sök fi
tiils du finner den !

T

Hittar du den inte, så är det
dej det är fel på, du har miss-
lyckats. Lyckan är ofelbar och
lurar säkert runt nästa hörn,
om du bara vågar se efter.

Fri och ensam är otrygg.
Trygg och tillsammans är ofri.
Nånstans långt inuti väljer jag
alltid det senare först. Det är
aldrig lika viktigt att vara fri
som att vara trygg.Och riktigt
trygg är man bara tillsam-
mans med någon. Ensam är
ett förfärligt ord.

I förälskelsens första rus
tror man sej ha funnit trygg-
heten och fått friheten på kö-

Alexandra Kollontay:
Den stora kärleken
Den nya moralen
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jag ville att mitt liv skulle se
ut?

Istället för att se varandra
och oss själva som vi är, jäm-
kar vi lite här och anpassar
oss lite där för att passa in i
lyckoidealet. Att släppa illu-
sionen känns omöjligt, ett kliv
rakt ut i världsrymden, ett sä-
kert sätt att ta livet av sej. Så
vi fortsätter, du och jag, med
det vi har och det vi känner
tiil.

Och den fullkomliga lyckan,
den får vi leva utan. Det där
förhåIlandet som verkligen
Ieuer, år ut och år in, där
sexualiteten pulserar, där den
intellektuella kommunikatio-
nen är ständigt berikande -det finns bara inte, inte för
oss. Och inuti mej gnager be-
svikelsen. Varifrån kommer
den? Är detveckotidningarna
jae läste somtonåring: AIla
romanserna där dom fick var-
andra på slutet och levde
lyckliga in i evigheten? Den

+JF

omöjliga tjejdrömmen? Till
en del är det nog det. Förvänt-
ningarna var för höga, ingen
sa till mej var gränserna går.
Säkert hade mamma och mor-
mor en mer realistisk bild av
hur livet skulle gestalta Sej,
en klarare uppfattning om
vilka ramar de hade att röra
sej inom, än jag.

Mej har man lurat i att fri-
heten och tryggheten i kärle-
ken är en möjlighet. Och när
mitt liv ändå bara blir som
mammas och mormors, då
blir jag besviken.

Vart leder det här då, kom-
mer du fram till något, säger
Anders som jag bor med, när
han läst igenom. Och det gör
jag visst inte. Jag sorterar lite
planlöst bland känslorna och
mönstren i mitt liv, nystar li-
te här och lite där. Men vart
jag är på väg, det har jag fak-
tiskt ingen aning om. I
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pet. Ganska snart upptäcker
man att det inte är så och då
blir frihetsbehovet ett hot
mot lyckan, kompromissandet
börjar. Vad gör det att jag inte
gillar att ligga med honom när
vi har det så bra annars? El-
ler, även om vi inte kan prata
med varann så har vi det i alla
fall rätt bra sexuellt?

Bit för bit ger man bort av
sej sjäIv. Det spelar ingen roll,
tänker man. Lite anpassning
kostar så lite. Att ha någon
blir viktigare än att vara nå-
gon. Man orkar inte börja om

' och leta efter lyckan hur
många gånger som helst.

Men anpassningen är livs-
farlig, för ur den växer be-
svikelsen och så småningom
Iikgiltigheten, kanske också
hatet. Han har lurat mej, det
är han som har förstört mitt
liv, det är han som hindrar
mej från att vara lycklig. I
själva verket har jag kanske
aldrig tåtit honom veta hur

\
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Anneli Ewers
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"Det tog år innan nin
skröck försvann"

av Lena Jansson

Kanske får man bejaka kvinn-
iig sexualitet i dag. Men när
jag växte upp var det förbju-
det. Sexualiteten var till för
männen.

Min pappa var kaPten i in-
fanteriet. Han kommenderade
beväringar hela dagarna. När
han kom hem kunde han inte
sluta. Han fortsatte kommen-
dera.

Hemma pratade han hela
tiden. Han berättade hur bort-
skämda dom inkailade var och
hur han fick pli på dem. Han
fick mycket stryk när han var
barn. Det hade han bara mått
bra av. Barn måste tuktas och
formas för att klara sig i livet.

Mamma var hemmafru. Hon
var tyst och lät PaPPa bestäm-
ma. Sa hon emot blev han
bara arg. Därför slutade hon
säga emot honom.

Min bror blev klassens bus-
frö. Det ville pappa ta ur ho-
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nom. Han fick stryk varje
gång han var olydig. Hans
skrik skar genom huset. Jag
vågade sällan vara olydig.
Men om jag vågade det fick
jag också smäll. Det var
ohyggligt förnedrande när han
drog ner byxorna och slog På
bara stjärten. Förnedringen
var värre än smärtan. Mamma
försökte hindra honom men
pappa hörde inget genom sin
vrede. Han blev röd i ansiktet
när han blev arg. Han vågade
aldrig visa sig rädd eller led-
sen. Livet på kaserngårdar-
na hade format honom.

På somrarna hyrde vi ett
torp vid Mälaren. Där kunde
man bada naken. Man skulle
bada naken. Pappas stora blå-
röda lem äcklade mig gräns-
löst. Hur kunde mamma låta
honom komma nära sig? Jag
förstod det inte.

Min bror var rädd för vat-
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ten. Men en pojke får inte vara
rädd. Pappa lyfte ner honom i
det kalla, djupa, tvingade ho-
nom försöka simma. Min bror
blev ännu räddare, han gömde
sig i skogen när pappa ville
tvinga honom. Han lärde sig
inte simma förrän i tonåren.

Men ofta vara bara mamma
och vi barn på torpet, och det
var ijuviiga dagar. Mamma
och jag låg bredvid varandra
på klippan och smekte var-
andras ryggar och jag smekte
henne allra mest. Jag älskade

Den sexuella frigjordhetens uttryck har skrämt många.
Krav börjar dyka upp på censur, moral, sedlighet. Borde
vi inte istället se i ögonen vad det säger om vår syn på
sexualitet när grovporr säljs i milionupplagor? När det
finns en marknad för kvinnokött? Hur liten är lusten och
hur stor lustångesten? Vad är det som dolts bakom
mörkläggningsgardinerna i den borgerliga moralens
sovrum? Av sexualskräck, manshat, kvinnoförakt, äckel'
skam? Lena Janssons berättelse kan vara en nyttig på-
minnelse om hur mycket vi har att göra upp med.



min mamma över allt annat.
När jag var tretton år kom

menstruationen. Då kom ock-
så drömmarna. Jag läste Al-
lers noveller och herrgårdsro-
maner, jag läste alla "Min Me-
lodis Hjärtebibliotek" jag kom
över. Jag drömde om Mannen,
den ende. Han var mörk och
vacker, och han la sin arm be-
skyddande om mina axlar.
Med honom skulle jag vara
lycklig livet ut. Något så äck-
ligt som våta kyssar eller
könsorgan fanns inte i mina

drömmar.
Min bror, som var äldre,

började springa med flickor.
"Det är mina tag", sa pappa
och blinkade när han kom sent
hem. Men jag måste alltid vara
hemma senast elva. för annars
kunde något farligt hända.
Pappa visste ju själv hur poj-
kar var.

Jag fyllde äntligen upp den
minsta behå-storleken, och
jag anmäIde mig till en dans-
kurs i pojkskolan, Södra La-
tin. Snart blev jag bjuden på

min första "hippa".
Så fort jag kom hem från

skolan tvättade jag håret och
rullade det hårt, hårt, på stic-
kiga papiljotter. Jag provade
kjolar och jumprar och slet
skärpet så hårt jag kunde om
midjan. Min magra kropp
höIls inne av höfthållare av re-
sår och behå med stålskena
under kupan. Jag sminkade
mig länge och noga.

På "hippan" stod pojkarna
på den ena sidan och vi flickor
på den andra. Pojkarna bjöd
upp och snart släckte dom
Ijuset i taket. Bara grammo-
fonen lyste svagt.

Bosse som var blond och två
år äldre dansade nära mig.
Han släppte mig inte mellan
danserna. Han kysste min hals
och mina kinder. Det var blött.
Det var inte som jag trott.

Men jag visste ju sen att det
var honom jag var kär i. På
nästa hippa kysste han min
mun och försökte tränga in sin
tunga mellan mina 1äppar. Det
var för äckligt. Jag stängde
munnen men njöt av hans
kropps närhet.

Sen satt jag stilla i hans knä
och grammofonen spelade
"f'm on my way to paradise,
travellin'light, travellin'
light. . . " Och det var det som
var lyckan.

När jag kom hem berättade
jag alltihop för mamma. "Men
usch," sa hon. "Inte ska ni
släcka ijuset och hålla på så
där." Då slutade jag berätta
om hipporna för mamma.
Mamma var inte aIIs så märk-
värdig som jag alltid hade
trott. Vid fjorton år "avslöja-
de" jag mamma. Det var då
jag såg hennes gränser.

Jag visste att man bara kun-
de älska en. Det hade mamma
och Allers noveller lärt mig.
Därför kunde jag bara älska
Bosse. Men han gick snart
ifrån mig tiII en flicka som var
sötare och säkrare än jag. Då
grät jag floder. Jag grät dag
ut och vecka in, jag grät näs-
tan ett år. Sen gav jag upp och
gick på nya hippor.
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En gång rörde en pojke mina
bröst utanpå klänningen. Det
berörde mig inte då men efter-
åt blev jag upphetsad av tank-
en. Jag fylldes av erotisk läng-
tan.

Jag visste var min storebror
gömde sina porrtidningar.
Jag tittade och jag läste och
jag brann. Sent på kvällen Iåg
jag i sängen och gned mitt skö-
te mot en kudde. Orgasmen
kom och efteråt skammen. Jag
skämdes och kände mig fruk-
tansvärt ensam. Jag längtade
efter en man.

Men flickor måste hålla på
sig. Bra flickor väntade tills
dom var gifta, i varje fall tills
dom funnit den dom skulle le-
va sitt liv med.

I en bok som många av oss
som var tonåringar i början av
sextiotalet läste, stod det att
om pojkar blev upphetsade
men inte fick utlösning, så
gjorde det ont i dom, det kun-
de vara skadligt. Flickor där-
emot behövde mest ömhet.

Behövde inte pojkar ömhet?
Behövde inte jag erotik? TYd-
ligen inte. Jag tillfredsstäIlde
min längtan med drömmar
och onani. Jag sökte en trYgg-
het som inte fanns. Den fanns
inte i mig sjä1v, inte hos mina
föräldrar, inte i skolan, inte i
samhället utanför. Den trYgg-
het jag drömde om fanns inte.

När jag var nitton år sluta-
de jag äntligen skolan och
flyttade hemifrån. Då träffa-
de jag Hans. Han var tjugofem
år och färdig typograf. När
han smekte mig blev jag het.
När hans fingrar rörde mitt
sköte kom orgasmen. Men det
vågade jag inte visa honom.
Jag bara njöt. Då ville han att
jag skulle röra hans penis.
Han tog fram den och förde
min hand dit. Den var äcklig,
hård, längst ut hängde en
droppe slem. Jag vägrade.
Jag kunde inte.

Karin, en äldre väninna,
hade talat om för mig att det
fanns två sorters orgasmer.
En kom från klitoris, den var
ytlig. Slidorgasmen var den
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riktiga orgasmen, den fyllde
hela kroppen. Karin hade all-
tid stidorgasm med sin fäst-
man Klas. Och hon sa att kvin-
nors slidsekret luktar olika.
"Mitt luktar gott, det vet jag,
det säger Klasse," sa hon. Jag
hade också läst att det före-
kom att man kysste varandras
könsorgan. Jag kunde inte tro
att det var sant. Det Iät otro-
ligt äckligt.

"Det är inte normalt att vara
oskuld när man är nästan tju-
go." sa Karin. "Om Hans vill
Iigga med dig tycker jag att du
ska vara glad för det."

Hans ville. Jag lät honom
klä av mig naken. Men när han
ktädde av sig själv vände jag
ryggen till. Jag ville inte se
hans penis.

Jag blundade när han träng-
de in i mig. Det gjorde ont. Det
luktade iIIa. Jag var kissnödig

,i,
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men vågade inte säga det.
Efteråt låg han glad och av-
slappnad vid min sida, han
somnade snart. Jag 1åg vaken
och undrade om det var detta
jag drömt om, detta jag läng-
tat efter, detta jag sPart mig
till i många år.

Varje gång jag träffade
Hans ville han sova med mig.
"Okey, sova, bara sovar" sa
jag. "Jag förstår inte varför
du inte vill älska med mig," sa
han. "Min förra flicka, du, hon
brann som eld."

Nu visste jag att det var fel
på mig. Jag brann inte som
eld. Samlag var en plikt som
man måste uthärda om man
ville ha sällskap med en man.
Samlag hade inte med lust och
elädje att göra. I aIIa faII inte
för mig.

Hans somnade alltid ljuvt
och gott när han fått sin or-



gasm. Jag kunde längta innan,
men under samlaget kände jag
bara äckel och smärta. Jag
kände stark fysisk smärta.

Jag gick til1 en gynekolog.
Han hittade inget fel. Jag var
inte vanskapt och inte infek-
terad. Då skrev han ut en
smärtstillande salva,
Xylokain. Jag skulle använda
smärtstillande salva för att
slippa plågas av dom ound-
vikliga samlagen. Han talade
aldrig om vaginism, slid-
kramper som man kan få om
man inte vill ha samlag. Det-
ta var 1968.

Ensam hemma hade jag ing-
en svårighet att tillfredsställa
mig. Jag fortsatte onanera och
jag fortsatte skämmas. Någon
slidorgasm skulle jag aldrig
få.

Då började Inges och Stens
sexualupplysning i Expressen.
Mycket dom skrev var kanske
dumt. Men dom sa något som
var viktigt för mig. Dom sa att
alla orgasmer kommer från
klitoris och att dom flesta
kvinnor behöver direkt stimu-
lans på den för att få orgasm
vid samlaget. Försiktigt börja-
de jag prata med mina vänin-
nor om det. Flera av dom kän-
de som jag. Dom blev tillfreds-
ställda om mannen smekte el-
ler kysste deras sköten men
bara penisen i slidan var inte
tillräckligt för orgasm. Då
var det inte fel på mig. Då var
jag inte sämre än andra.

Jag lämnade Hans. Varför
skulle jag ligga med en karl
som bara ville tillfredsställa
sig sjä1v med min kropp?

Och jag fortsatte drömma.
Jag drömde om ömhet, om en
smeksamhet utan gräns. Jag
tänkte mig naken på en klippa
vid havet, ensam med en man
som var mjuk, mjuk, som
smekte mig och nästan omärk-
ligt gled in i mig. Som fort-
satte smeka mig efter samla-
get. Som aldrig var hård och
dominant, som aldrig var för-
tryckande.

På nätterna hände det att
jag drömde om mamma. Jag

drömde att hon gick ifrån
pappa. Vi var båda allvarliga
men vi visste att hon måste.
Hon gick för att leva ensam
eller med en man som respek-
terade henne. Men i verklighe-
ten gick mamma aldrig ifrån
pappa.

Och jag fortsatte söka. Ett
evigt jagande efter kärlek, ett
evigt sökande efter trygghet,
en trygghet som inte finns. Var
kom den ifrån, min dröm om
en man som förlösare, min syn
på män som gudar eller djäv-
Iar, som bara onda eller bara
goda?

Den kom från min pappa
och hans syn på sig själv. Han
själv som allsmäktig, han som
bestämde, han som alltid viss-
te bäst. Den kom också från
mamma. från hennes dröm-
mar om en enda och evig kär-
Iek. Den kom från flickböcker
och noveller och alla filmer
om kärlek. I romaner och fil-
mer är kvinnan alltid ung.
Mannen får ha grå tinningar
och begynnande gubbmage
men kvinnan är allra högst
trettio år, hon är smal och vac-
ker, hon är mottagande och
mannen dominerar.

Varför längtade jag efter
erotik men vågade inte ta
emot den erotik jag fick? För
att jag visste att jag bara skul-
le få älska en enda. Men vem
var han, den ende? Kunde jag
någonsin vara säker? Sex var
ju fint för män men skamligt
för kvinnor.

Mannens stolthet över sitt
uppsvällda organ. Det var som
en klubba, ett vapen att slå
ner mig med. Jag trodde att
mannen skulle kväva mig när
han kom över mig med hela
sin tyngd. Mannen som vältra-
de sig över kvinnan, som
bankade och slog i henne, som
glömde tiden och under några
sekunder blev från sina sin-
nen. Jag trodde att jag skulle
kvävas, jag var rädd för att
dö. Men jag bet ihop tänderna
och räknade slagen. Det kunde
bli femtio, hundra, fem-
hundra, innan mannen äntli-

gen var klar. Jag ville att han
skulle smeka min klitoris
men jag vågade aldrig säga
det.

Jag sökte trygghet men jag
litade inte på någon man. Det
gällde att vara den som gjorde
slut, den som gick först. Då
slapp man känna sig trampad
på. Jag sökte en fulländad
man men jag litade inte på nå-
gon.

Jag gick på lärarhögsko-
Ian, utbildade mig till språk-
lärare. Så hände det att jag
gick en kurs som var på en
gård i Dalarna. Där träffade
jag en jämnårig man som var
liten och mjuk och mycket
klok. Han attraherade mig
starkt men han berättade att
han var gift och hade ett litet
barn. Fem dagar var vi på
kursgården, och fyra nätter.
Jag tvekade inte när jag öpp-
nade mig fullständigt för ho-
nom. Jag gav och tog, jag var
inte rädd en sekund, inte ens
rädd för att säga vad jag ville
att han skulle ge mig. När han
slickade mitt sköte grät jag av
lycka och log och somnade i
hans armar. Han respekterade
mig och hans penis skrämde
mig inte. Han såg mig hela ti-
den i ögonen. Men när jag
kom hem var allt som förut.

Sen träffade jag Christer.
Han var lång och blond som
pappa, han såg mycket bra ut.
Vi var båda tjugofem år, vi
var trötta på ungkarlslivet, vi
ville leva med någon. Vi ville
leva med varandra.

Christer behövde också öm-
het. Han ville alltid hålla min
hand, krama mig, kyssa mig.
Det var varmt och skönt men
sen, sen. .. Han fick sin or-
gasm i min kropp och somna-
de, precis som dom andra. Om
jag tog erotisk kontakt blev
han kall och avvisande. Jag
1åg vaken och grät. Då vakna-
de Christer och försökte trös-
ta. Han ville inte att jag skulle
vara ledsen. Men inte förstod
han vad jag menade och inte
vågade jag förklara. När han
inte tillfredsställde mig vän-
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de jag mig ifrån honom.
Jag skämdes över mitt kön,

min lukt, mitt slidsekret. Efter
månaders lirkande började
Christer förstå vad det hand-
lade om. Han sa att jag inte
var äcklig, att jag inte luktade
illa. Men jag vågade inte tro
honom. Då började han be-
rätta.

Hans mamma, som var
änka, hade alitid varnat ho-
nom för flickor. Inte konkret,
bara obestämbart; man skulle
akta sig. Christer var tjock
som barn. I gymnastiken var
han alltid sämst, och gymna-
stikläraren, en före detta fu-
rir, lät honom alltid veta
det. Han missade bollarna och
ramlade på plintarna. Han
hade ingen tilltro till sin egen
kropp. Sex var lika skräm-
mande för honom som för
mig.

"Jag blir så rädd när du
avvisar mig," sa jag. "Det
måste du komma över," sa
han. "Kom till mig ändå.
Krama mig även om jag blir
stel. Om du tycker om mig får
du inte ge upp. Kom tillbaka.
Ge mig en chans att bli mind-
re rädd."

Jag började berätta för
Christer om pappa. Om hans
dominans, hans våId, hans
äckliga penis. Jag ville aldrig
bli lika förtryckt som mamma.

"Men jag är inte din påppå,"
sa han. "Och jag är inte din
mamma," sa jag.

Det tog flera år innan min
samlagsskräck försvann. Vå-
ga se honom och inte bara
mig själv. Slippa kravet på
samtidig orgasm. Våga ta
samlag på lek och på allvar
men utan krav. Våga se utan-
för min egen rädsla. Se man-
nen bredvid mig som männi-
ska, inte djur, och mig själv
som människa tillsammans
med honom. Jag hade mycket
att vinna men inget att för-
Iora.

Jag lever med Christer fort-
farande, tio år senare. Det är
långt ifrån utan konflikter
men det går och vi vill fortsät-
ta vara tillsammans.
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uet jag att ingen annan är som du
du full.er mig med kärlek nu
men förtriing den
ta och sliing den

Jag har ingenting att förebrå dig
Du går din uiig, jag tror jag kan förstå dig
men i natten
ser jag hur hela skogen brinner nu
bortom rökridå.n försuinner du
då uill" jag sLå, dig
då uill jag nå dig

Du iir så. klok, tack för dom goda rå"den
Men uad kan jag göra ntir jag tappat tråden
hiir i Liuet
den tråd som fäste dig uid mig
uisst finns en framtid utan dig
men kan jag nå den
kan jag rå" på, den

Det blir så, ödsligt här i lägenheten
Som en tröstl,ös sinnebil"d för euigheten
men diirute
dör Ligger det, så, stiger du
en uärl,d som uäntar på. mig nu
bortom bitterh.eten
nånstans i uerkl,igheten Torkel Rasmusson

från skivan
"Stockholm Norra", MNW 84P



SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFORBUND

ORDFöRANDENS SPALT

KäraSKV-are!
I åratal har våra kärnkraftsanhängare med Olof Palme i spetsen matats med
varningar från kärnkraftsexperter (ofta avhoppare från kärnkraftsetablisse-
manget). Här har uppträtt forskare med nobelpris i bakfiekan, ingenjörer, re-
presentanter för arbetarna. Ingen har egentligen lyssnat - kärnkraften gäller
iu pengar, miljarder i själva verket. Men så sker en olycka i Harrisburg borta i
USA - en sådan där som egentligen inte kan ske enligt en viss kärnkraftsex-
pertis. Den kan inte heller hållas hemlig utan visas i TV över hela världen. -Och se ! Olof Palme, Ola tltlsten, ja t o m Bohman får plötsligt upp ögonen
och djupt tagna börjar de lova folkomröstning.

Naturligtvis är de inte tagna av Harrisburg i och för sig, de är verkligen
sedan länge upplysta om kärnkraftens otaliga följder - olycksrisken, de tusen-
åriga skadorna genom avfallet, faran för spridande av kärnvapen. Men de insåg
plötsligt den förfärande faran av att förlora röster när nu olycksriskerna de-
monstrerades i snart sagt varje hem i vårt långa land. Nej, något sådant fick
verkligen inte ske. En kapplöpning om "ja till folkomröstning" startade, social-
demokratin vann men folkpartiet och moderaterna kom'flåsande strax efter.

Hela kampanjen för folkomröstning kom i ett nytt läge men alla är vi klara
över att någon egentlig seger är det inte. Det var inte folkviljan manifesterad i
förhoppningsvis 100 000-tals eller miljoner namnunderskrifter - antalet får vi
ju aldrig veta när kampanjen avblåstes i förtid - som påverkade Palme, {Il-
sten och Bohman. Det var några TV-sändningar som - med all rätt - förvän-
tades skaka väljarna.

Kampanien för folkomröstningen kommer nu att helt ägna sig åt kampen mot
kärnkraften - vi får mer arbete och det kommer att krävas mer offervilja än
någonsin. Hur kommer frågorna att formuleras vid folkomröstningen, n ä r
blir den? Hur skall vi bemöta den intensiva kärnkraftspropagandan vi har att
vänta (vi vet var miljarderna finns). Men låt oss aldrig gtiimma: Det gäller vå-
ra egna, våra barns och alla efterlevandes liv.

I juni är den Internationella barndagen som för 30 år sedan instiftades av
KDV. Den är en dag för barnen, en festdag där barnen är huvudpersonerna
men där det också finns plats för vuxna. Vi har väl inte alltid firat den som
sig bör, men i år kommer det att bli festligheter på flera ställen. Vi kan bl a
nämna Giiteborg där festligheterna kommer att gå av stapeln på Liseberg, i
Stockholm där SKV-avdelningen Fyrklövern tillsammans med den lokala kul-
turkommitt6n ordnar en fest samt Spångaavdelningen som organiserar barn-
dagen tillsammans med en rad organisationer, bl a invandrarkvinnorna. f)pp-
sala och Lund har fina traditioner, där kommer man liksom tidigare år att ord-
na festligheter för barnen.

Under de sovjetiska kulturdagarna på Skansen i pingst kommer också Inter-
nationella Barndagen att få stort utrymme. 

E.p.



NORDISK KONFERENS
OM BARNKULTUR
anordnar SKV i Kungälv på försommaren.
Mellan den 15-17 juni kommer ca 60 deltagare
från olika kvinnoorganisationer i Norden att
samlas på Nordens folkliga akademi. Syftet
rned konferensen är att öka kunskapen om
kulturutbudet för barn och barns kulturella
villkor, sett i ett historiskt perspektiv. Genom

föreläsare från bl a Sverige, Norge och ev. Is-
land kommer den aktuella situationen för barn
i Norden att belysas. Både det kommersiella
utbudets verkningar och det utvecklingsarbe-
te och de konkreta försök som görs för att bry-
ta det dominerande mönstret och föra fram ett
kvaiitativt kuiturutbr-rd.

Det är SKV centralt som arrangerar konfe-
rensen, med stöd från Nordisk kulturfond.

Kära SKV-are !

Många många tack för all vänlighet
som ni visade mig på min 75-årsdag.
Vem kunde ana att det var så roligt
att bli så gammal !

TACK ! Eva Palmaer

KONGRESS I DANMARK:

Danmarks Demokratiska Kvinnoförbund,
SKV:s systerorganisation hade kongress 3-4
mars. Lene Rosenqvist från Lund som repre-
senterade SKV fick varma hälsningar med sig
till oss alla. I sitt inlägg tog hon bl a upp arbe-
tet med det Internationella Barnåret och SKV:s
ansökan till Nordiska Rådets kulturfond för
genomförandet av en konferens om Barnkultur
i Norden i Kungälv den 14-17 juni. Förslaget
till en sådan konferens mötte stort intresse.
Hon berättade också om Namninsamlingen för
folkomröstning om kärnkraften, en gemensam
nordisk angelägenhet, om läget i Sydostasien
samt om SKV:s starka engagemang i Algots-

, kvinnornas kamp. Flera av medlemmarna i det
danska förbundet var just arbetslösa sömmer-
skor. Arbetslösheten är ett ännu större pro-
blem i Danmark än i Sverige och de sociala
nedskärningarna som pågår drabbar kvinnor-
na och ungdomen särskilt hårt.

Varje lokaiavdelning fick informationsma-
terial om SKV och ett par nummer av Vi män-
skor. Centralt fick DDK bl a studiemateriaiet
om Kvinnan i Vietnam som utarbetats gemen-
samt av SKV och Vietnam-Laosförbundet och
några kvinnoskivor som ska kopieras och skic-
kas ut till alla lokalavdelningar.

Lene Rosenqvist understryker att det är
mycket inspirerande för båda parter när man
på detta sätt besöker systerorganisationer och
betonar vikten av att SKV:s lokalavdeiningar
deltar i detta arbete. Det danska förbundet
ger ut en tidskrift som heter Vi Kvinder - Vi
mänskor var för övrigt både välkänd och po-
pulär bland kongressdeltagarna.

II

Danmarks demokratiska kvinnoförbund ar-
betar på ett lite annorlunda sätt än vad vi gör.
De har förbundsstyrelsemöten varannan må-
nad och kongress vartannat år. För närvaran-
de prioriterar dom arbetet med att ta fram ett
nytt handlingsprogram, kanske kan dom få in-
spiration genom vårt.

KVINNOHUSET I STOCKHOLM

Frågan om ett kvinnohus i Stockholm har nu
av politikerna lösts på det sättet att man givit
det aktuella huset på Svartensgatan till grup-
pen "AIla kvinnors hus" som i sin verksamhet
betonat jouren för misshandlade och våldtagna
kvinnor.

Inför detta beslut har ett antal kvinnoorga-
nisationer, -grupper och enskilda enats om föI-
jande öppna brev till politikerna:

"Ktira politiker,
På förekommen anledning uiLL ui göra er
uppmiirksamnl& på att ni tir på, uiig att fatta
ett besl.ut som innebtir att Stockholm som
första stad i uiirl.den få.r ett'kuinnohus' utan
kuinnorörelse. Det förslag ni stöder tir inte
förankrat i kuinnorörel.sen och har inte stöd
au de partipol.itiskt obundna kuinnoorgani-
sationerna.
Krauet pd ett r ikti g t kuinnohus i Stock-
holm ku ar stå,r all.tså"."

När detta skrivs har följande undertecknat
brevet: SKV-Stockholm, Grupp 8 - Stock-
holm, Lesbisk Front, Kvinnfolk, Föreningen
Kvinnokultur.



AKTION MOT BILISMEN
"Det iir dom gamla uanliga grkesdemonstranterna
som cir ute. Det iir samma klientel jcimt.Det ör deras
enda fritidssgsselsättning. Dom tir ute och hoppar
och skriker. Jag iir glad att jag sjtilu slipper uara ute
och se dom, Men jag ser dom ju centralt på, uåra
trafikskörn1.ar".

Med den här sortens hets mot folkgrupp summe-
rar poliskommissarie Karl-Erik Larsson sin upp-
fattning om den stora trafikdemonstrationen i Stock-
holm på morgonen 8 mars. Dom som "hoppade och
skrek" var 600 personer som demonstrerade mot en
trafikpolitik som numera gör det till en allvarlig
hälsofara att bo och växa upp i Stockholm. Om poli-
tikerna nu motvilligt börjar ta olika vetenskapli-
ga rapporter om bly- och bullerskador, om fysiska
och psykiska risker på allvar så beror det på att trr-
fikpolitiska krav förts fram av en allt bredare och
mer oroad opinion. Och på att militanta företrädare
för den opinionen genom olika aktioner nått ut med
sin kunskap och sin kritik i massmedia.

Vid aktionen på Internationella Kvinnodagen
stängde grupper av demonstranter av biltrafiken vid
samtliga stora infarter till Stockholms centrum.
Polisen var på plats och slet och drog i vad dom kun-
de få tag i, men det blev knappast fråga om några
mer våldsamma konfrontationer. Avsikten var att
göra demonstrationen kort och tydlig. Efter en halv-
timme hävde man "ockupationen" av övergångs-
ställena och tog med sig barn, musik och banderol-
ler till ett opinionsmöte vid Slussen.

l{r kampen mot bilismen och för en annan trafik-

foto: Tomas Södergren

politik en kvinnofråga? Så länge som det främst är
kvinnorna som upplever ett konkret ansvar för bar-
nens villkor och framtidens livsmiljö och så länge
som den nuvarande trafikpolitiken befäster sociala
och ekonomiska ojämlikheter. Ensamma män i bi-
larna med ett krampaktigt grepp om ratten. På
bussarna och i tunnelbanan: kvinnor och barn, ut-
slagna och pensionärer, arbetslösa ungdomar. Kam-
pen för en utbyggd koliektivtrafik är både en kamp
mot hälsoriskerna, mot energislöseriet och mot den
sociala segregeringen.

DEffi
- Därute gär dom där stackars
proletärerna sorglöst och köper
miölk medan iag tär sitta här och
lösa problemen med klasskam-
pen.

I sanning orättvist! Men somliga
får prata sig till revolutionen och
de andra får göra den. Alla kan
prenumerera på socialistisk
Debatt genom att sätta in 30 kro-
nor på postgiro 5 11 80-8 och
skriva prenumeration på ta-
longen.

III



DET HÄNDER I SOMMAR

Intresset för kvinnoläger och kvinnokurser är
mycket stort, det märks på alla förfrågningar
vi får tilt Vi Mänskor och till SK\Ps kansli.
Tyvärr är det inte många som arrangeras i
Sverige, och de som finns blir snabbt fullteck-
nade. Några är dessutom bara för speciella
yrkesgrupper. Vi ger dock här en översikt för
att dokumentera vad som pågår och för att upp-
muntra fler att själva ordna olika arrangemang
nästa år. Eller kanske redan i år? Varför inte
ordna små, anspråkslösa ttläger" eller "da-
gar" lokalt, i tomma skolor t ex? Redan en
weekend kring någon lokal fråga kan verka
stimulerande och sammansvetsande.

RFSU
ordnar kvinnolä ger l2-L8 augusti på Barnens
ö, Väddö. Anmälningstiden gick ut 30 mars . . .

Men det finns alltid chans för återbud. Hör dig
för hos RFSU's förbundsexpedition, Box 17006'

10462 Stockholm. Deltagaravgift 600 kr (kost,
logi, bussresor tor Sthlm-Väddö).

Samtidigt ordnas ett mans- och ett blandat
mans- och kvinnoläger på Barnens ö (som är
stor, lägren är helt avskilda). Dessa läger ord-
nas av RFSU Västerbotten, Rådhusesplanaden
15, 902 47 Umeå.

KVINNOLÄGER TöR JOURNALISTER
ordnar Gotlands journalistförening i sommar
(tiden ej bestämd när detta skrives). Det blir
plats för ett sextiotal journalister som vill dis-
kutera pressen och könsrollerna, kvinnohisto-
ria, jämstäIldhet och andra centrala frågor.

,BYGGA OCH BO PA KVINNORS VILLKOR'
var mottot för ett nordiskt kvinnoseminarium
på Nordiska folkhögskolan i Kungälv 4-6 m,aj.
Seminariet blev snabbt mer än fulltecknat.
Men också vi som inte var med kommer säkert
att få eIädje av de kontakter som knöts och
de krav som det hela resulterade i. Vi vet ju
hur mycket bostadens och bostadsområdets ut-
formning betyder för kvinnors liv och valmöj-
ligheter.

ÄSA FOLKHöGSKOLA
ordnar som vanligt sommarkurser kring
kvinnohistoria, kvinnokultur och aktuella
kvinnofrågor. Den ena äger rum 9-16 juni,
den andra 28 juli-4 augusti. Båda kurserna är
fulltecknade, men förhandsanmälningar kan
redan nu göras till 1980 års kurser. Broschyr
kan rekvireras direkt från Äsa Folkhögskola
640 24 Sköldinge, tel. 0157/500 11.

i

I

KVINNOKULTURDAGAR

Förra året hölls en succ6artad kvinnokultur-
vecka i Tierp. I år har id6n tagits upp på flera
hålt i landet.

I Västerås hade man 4-19 mars två kvinnokul-
turveckor. Initiativet kom från Västra social-
demokratiska kvinnoklubben, som våren 1978
gick ut med inbjudan tiII ett 40-tal organisatio-
ner. Ett 20-tal hörde av sig och resultatet blev
alltså de brett upplagda kvinnokulturdagarna.

En rad utstäIlningar visades, möten höIIs om
bl a porr, förlossning, facket, röstbefrielse,
kvinnoroller, att åldras, fred, invandrarkvin-
nornas problem, vegetarisk mat och kvinnliga
författare.

Målet för arrangörerna är nu att föra kon-
takterna och de olika verksamheterna vidare.
Första målet är ett permanent bokcaf6 centralt
i Västerås.

IV

I Säffle höIls 24 mars - 7 april två kvinnokul-
turveckor. Också de veckorna hade förberetts
Iänge - det första uppropet till enskilda och
organisationer gick ut redan före sommaren.
Det slutliga programmet tog bl a upp filmvis-
ningar, visaftnar, teaterpjäser och utstäIl-
ningar. Naturligtvis fanns det många debatt-
kvällar kring t ex Kvinnan i lantbruket, att bli
far, hemarbetet och försörjarrollen, invand-
rarkvinnor, kvinnan i kyrkan. Till det kom
praktiska arrangemang som t ex brödbakning
och väva i bandgrind. Veckorna mynnade ut i
att sista dagen ägnades åt frågan "Vad händer
sedan" där bI a olika kvinnoorganisationer fick
presentera sig.

I Järfälla hölls en kvinnokulturvecka 24-30
mars. Arrangör var ABF och dess medlems-
organisationer. På programmet bl a kvinnohis-
toria, internationell kvinnokåffip, öppet hus
med invandrarkvinnor.
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FöRFATTARKURS:
''GRÄV DÄR DU STAR II''
Kvinnohistorien sedd genom Sven Lindqvists
metod. Mellefors folkhögskola, Skellefteå, 13-
17 aug. Arr. FörfattarCentrum Norr. Kursled-
ning och medverkande: Agneta Norberg, Gun-
nar Balgård, Kerstin Ekman, Louise Wald6n.
AnmäIan till Kulturarbetarförmedlingen, Box
393, 90108 Umeå före 1 juni.

I OSLO
blir det en hel vecka med kvinnokulturella ak-
tiviteter i juni, avslutad med en musikfest utan-
för stan. För närmare upplysningar, vänd dig
till Kvinnohuset, Rådhusgt 2, Oslo, Tel.
02/4128 64.

I DANMARK
brukar det alltid hända något, men vi har ännu
inte fått in närmare uppgifter.

Kontakta Femökontoret i Kvindehuset, C'ot-
hersgade 37, ll23 Kphmn Ii Tel. 0l/1428 04.

''KVINNOKAMP FUR FRED"
är det gemensamma namnet eller kanske rät-
tare sagt mottot för några aktions- och stu-
diegrupper, som bildades under ett seminarium
2-4 mars i Stockholm. När detta skrives är
planer på gång om vissa aktioner i sommar,
men närmare detaljer kan ännu inte ges. Håll
ögonen öppna för tidningsnotiser om vad som
bestäms - grupperna arbetar med bred kvin-
noanslutning och är värda allt stöd.

KVINNOMARSCH
I Vilhelminafjällen blir det troligen också i år
i augusti-september. Kontakta Västerbottens
Turisttrafikförbund, Box 337, 90104 Umeå.

''KVINNOHISTORIA - KVINNOKAMP''
Malungs folkhögskola ordnar en intressant
terminskurs 4 feb.-25 maj 1980. Det blir studier
i kvinnohistoria från äIdsta tider till våra da-
gär, i kvinnoorganisationernas utveckling, i
konst och litteratur av och om kvinnor m m. För
upplysningar om kostnader m m kontakta
Malungs folkhögskola, 78200 Malung, tel. 0380/
100 32.

KVINNOLÄGER I LESJOFORS
En fri kvinnogrupp ordnar 13-19 augusti ett
läger för ca 50 kvinnor i Lesjöfors i Värmland.
Avgiften blir 400-450 kr. Kontaktkvinna: Irene
Jansson, Forshålsgat. 11 nb, 121 45 Johannes-
hov.

LESBISKT LAGER
Lesbisk Front ordnar i slutet av augusti (vec-
ka 34 eller 35) ett lesbiskt läger för 50 kvinnor i
Lesjöfors. Avgift 400-450 kr. Kontakt: Lesbisk
Front, Hallandsgat. 40, lf6 57 Sthlm, tel. lörda-
gar 16-19 08/42 58 50.

Bägge Lesjöforslägren är utan ledare och
bygger på kollektivt deltagande och ansvar,
både i det praktiska och i uppläggningen.

MOTSATTNING - KONFLIKT - UTVECKLING
heter den 8:e nordiska konferensen i huma-
nistisk psykologi och pedagogik, som håtls i
Ribe i Danmark 28 juli-4 augusti. Konferen-
sens målsättning är "att stimulera skapande
arbete mellan människor med olika köns-,
klass- och arbetstillhörighet". Pris inkl. kost
och logi 1000 Dkr, barn under 15 år 400 Dkr.
Vidare upplysningar hos Steen Mejdahl, Lars-
björnsstraede 23, L454 Köpenhamn Ii

AKTUELLA TIDSKRIFTER OCH BROSCHYRER
Amningsnytt l/79
innehåller bra översikt om litte-
ratur i ämnet, tidskrifter, mate-
rial och utställning. Den ges ut av
Amningshjälpen, som arbetar för
en ökad amningsfrekvens bl a
med tanke på att forskning visat
att amning förebygger bröstcan-
cer. Amningshjälpen har också
givit ut en skrift om flaskbarn,
där man tar upp hur multinatio-
nella jättar som Nestl6 (Findus)
lockar människor i tredje världen
att trots dåliga hygieniska förhål-
landen och undermåligt vatten
köpa mjölkpulver till sina barn.
Skriften innehåller en förteck-
ning över aktioner i hela världen
mot multijättarna. Den kostar 14
kr och kan beställas genom Am-
ningshjtilpen, Bor 4056, 175 04
Jiirfälla.

Rallarros nr 22
innehåller bl a en artikel om
kvinnliga proletärförfattare. Om
Atti Johanssons starka skogsbil-
der kan man få en föreställning
både genom text och svart-vita
bilder (Atti gjorde omslagsbil-
den till Vi mänskors kvinnokul-
turnummer). Janne Mattsson
skildrar Hasselakollektivets var-
dag, vad ungdomarna ägnar sig åt
när dom vant sig av med narkoti-
kan. BestäIls genom Bengt Berg,
Hedsäter, Pl 4520,685 00 Torsbg.

Om abort
heter en nyutkommen broschyr
från Socialstyrelsen. Den handlar
framför aIIt om hur rådgivning
och abort praktiskt går till. Den

är skriven så att den kan läsas av
alla. Broschyren kan bestäIlas
gratis från Socialstgrelsen, Dis-
tributionscentral.en, 106 30 Stoclc-
holm.

Aikanainen - Kvinnotid
heter en kvinnotidskrift som ges
ut av marxist-feministiska och
feministiska kvinnogrupper i
Finland. Som titeln anger är den
dubbelspiåkig och kan alltså lä-
sas av både svenskspråkiga och
finskspråkiga. Vilket kan vara
viktigt att känna till också i Sve-
rige med tanke på den stora fins-
ka invandringen vi har. Tidning-
en kan beställas fränFeministit -Feministerna, Rauh,ankatu 13 C -Fredsgatan 73 C, 00170 Helsi,nki 17

- 00170 Helsingfors 77.



SKV har som vanligt varit med överallt där
dagen firats. Här de rapporter som hittills nått
oss.

I Gtiteborg
var det demonstration ordnad av SKV i sam-
arbete med Grupp 8, KAF:s kvinnofraktion,
Kvinnocentrum, Kommunistisk ungdom' Les-
bisk front och VPK:s kvinnoutskott, en radikal
uppmarsch såIedes. Avslutningsfesten förla-
des till Sprängkullen. Där blev det appeller
varvade med sång och musik.

I Karlshamn
ordnade SKVs lokalavdelning en samman-
komst 8 mars tillsammans med Grupp 8 och
Musikforum. Musik, sång och dikter inrama-
de anföranden om allas rätt till ett menings-
fyllt arbete och om barnens situation i vårt
samhälle.

I Katrineholm
ordnade den nybildade lokalavdelningen av
SKV en demonstration som samlade ett sex-
tiotal dqltagare, inte dåIigt som start betrak-
tat ! Vid ett inledande torgmöte betonades bå-
de bristen på arbete för kvinnor och bristen på
daghemsplatser: i lilla Katrineholm står 450

barn i kö.

VI

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

Intresset för 8 mars förefaller att vara sti-
gande, samtidigt som det råder rätt stor förvir-
ring omkring dagens historiska innehåll och
betydelse. För det mesta är uppslutningen
vänsterradikal, vilket är i samsvar med tradi-
tionen, men på sina håll har dagen t'breddats"
intill menlöshet.

Kanske uppslutningen skulle bli större
om innehållet i dagen blev mer markerat? I
Stockholm tågade nu ett tusental kvinnor (och
en del män), men det är inte någon tillfreds-
ställande siffra. I Oslo t ex var antalet 7 500 -fördelade på två tå9, eftersom debatten om
parollerna är livlig där.

Låt oss hålla debatten i gång inför nästa år !
H Clls

I Ldungby
stod SK\ls lokalavdelning för ett intressant
arrangemang i tingssalen, Gamla Torg, med
mottot "Orden finns - kvinnorna skall finna
dem". Författarinnorna Kerstin Eriksson,
Kerstin Strandberg och Ingrid Udenius inled-
de till diskussion och grupparbete om bl a vill-
koren för kvinnans konstnärliga skapande.

I Lund
var de socialdemokratiska kvinnorna för förs-
ta gången med om fackeltåget och festmötet.
SKV, Grupp 8, VPK-kvinnor och en rad in-
vandrarföreningar deltog som förr. På festen
var det bI a tal av Birgitta Dahl om internatio-
nella frågor och musik av "Stämbandet" och
"Röda bönor".
I Motala
ordnade SKV ett möte med deltagande av bI a
studiecirkeln "Gräv där du står" på Luxor
och musik av gruppen "Alternativet".

I Skövde
samarbetade SKV med Bokcaf6et, Invandrar-
klubben, VPK och Kommunistisk ungdom om
ett fackeltåg genom stadens centrum. På ett ef-
terföljande möte i Bokcaf6et talade Vera K[as-
son om invandrarkvinnornas svåra situation i
Sverige.

I Skellefteå
ordnade SKV ett möte med barnmorskan
Signe Jansson som talare. Hon berättade om
erfarenheter av psykoprylax i Ystad. Mötet var
ett led i kritiken mot förhållandena vid den
lokala kvinnokliniken.

ä "nt'o"t" 
ohysql lsbetet '

den 8 iats 5E 1919

gn/si9ne {6rlesqn



För Indokinas kvinnor och barn pg 513 234
otaliga gånger har vietnams stora behov av hjälp efter den kinesiska
invasionen understrukits. Massor av människor har gett både materiellt
och moraliskt stöd, och därigenom visat sin orubbliga solidaritet med
det vietnamesiska folkets stora och svåra uppbygge av sitt land.

Vår insamling till Kvinnohuset i Hanoi fortsätter och våra vietna-
mesiska vänners arbete med huset pågår. Insamlingen har gett ett myc-
ket fint resultat de första månaderna av året. Men det behövs mer
pengar. Vi tar nya tag för att komma en bit till på projektet ett Kvin-
nohus i Hanoi!
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I Stockholm
var SKV och Grupp 8 som vanligt med och ar-
rangerade, i år tillsammans med Kvinnohus-
gruppen, Lesbisk Front, Internationella för-
eningen för invandrarkvinnor och Fredrika
Bremerförbundet. Hänsyn till det breda delta-
gandet hade gjort att inga socialistiska eller
överhuvudtaget politiskt radikala paroller var
med i tåget från arrangörernas sida, men del-
tagande grupper gick med både "Kvinno-
kamp-klasskamp", krav på nedrustning och
"8 mars en röd dag" på plakaten.

Tåget räknade ett tusental deltagare.
Festen i Blå hallen blev väIbesökt. För första

gången var det "mansförbud", också detta av
hänsyn till några bland arrangörerna.

Debatten om dagens utformning kommer sä-
kert att bli intensiv inför nästa års arrange-
mang i huvudstaden.

I Växjö
var det 8 mars-demonstration för första gång-
en i historien, ordnad av en partipolitiskt
obunden kvinnogrupp med ett trettiotal med-
Iemmar. SKV-avdelningen var med bland dem
som slöt upp.

I örebro
demonstrerade SKV tillsammans med både
socialdemokrater och kommunister under hu-
vudparollen "Kvinnans rätt till arbete - arbe-
te åt alla".

VII



Svenska Kvinnors
Vänsterförbund
Box 3120 103 62 Stockholm Tel: 08/1149 6l
Månd-fred 9-14, onsd till 20.00

Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto:5 13 23-4
SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett de-
mokratiskt samhälle med en ekonomi som inte byg-
ger på profit utan på människors behov, ett samhäI-
le fritt från alla former av förtryck.

Förbundets målsättning är att verka för jämlikhet
mellan kvinnor och män och för kvinnornas delta-
gande på alla områden av det ekonomiska, sociala
och politiska livet, samt att verka för ett socialt och
ekonomiskt rättvist samhälle där alla har ett me-
ningsfyllt arbete.

o Att verka för ett samhälle där alla barn och ung-
domar kan känna trygghet och har lika värde, och
där de tillförsäkras fysisk och psykisk hälsa och ges
samma utbildningsmöjligheter.

o Att verka för fred, allt framtidsarbetes grundval

- mot krig och imperialism, krigens främsta orsak.
Förbundet vill verka för allmän och total nedrust-
ning.

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

o Att verka för solidaritet mellan folken, för fol-
kens nationella oberoende, för de förtrycktas befriel-
sekamp, för en värld fri från varje form av ekono-
miskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot
fascism och rasism. Att bekämpa all kommersiell
exploatering av såväI vuxna som barn.

*
SKV har i korthet följande historia. 1914 bildades
Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot
krigspsykos, för demokrati och kvinnors likstäUie-
het. Är lg3l utvidgades förbundet så att ett samarbe-
te blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en
samhällsutveckling i vänsterriktning. Då fick för-
bundet sitt nuvarande namn.

Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund
(Swedish Women's Left Federation) till Kvinnor-
nas Demokratiska Världsförbund, KDV, (Women's
International Democratic Federation, WIDF).

KDV har 129 anslutna organisationer i 114 länder
med flera hundra miljoner medlemmar. KDV har
tillerkänts konsultativ status hos FN:s ekonomiska
och sociala råd samt hos UNESCO. Denna status in-
nebär rätt att"yttra sig vid sammanträden och att
framlägga egna förslag muntligen eller skriftligen.

SKV-
avdelningar

Ambjörby
Ellen Eriksson
Box 414
680 52 Ambjörby
TeI 0563/802 32

Båtskärsnäs
Lilly Johansson
Box 203
950 54 Båtskärsnäs

Gotland
Anette Vikström
Tetarve, Garda
620 16 Ljugarn

Giiteborgsdistriktet :

Evy Andr6n
Barytongatan 4
42138 V:a Frölunda
Tel 031/47 40 02

Huskvarna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
56100 Huskvarna
Tel 036/13 74 55

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

VIII

Katrineholm
Inger Andersson
Djulögatan 35-37 C
64100 Katrineholm

Ljungby
Anna Greta Svensson
Brogård
34012 Annerstad
TeI 0372/220 69

Luleå
Disa Wennberg
Smedkroken 7
95139 LuIeå
Tel0920/29437

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

Malmberget
Siv Lundberg
Grevgatan 13

97100 Malmberget
Tel 0970/218 26

Malmö
Nilla Bolding
Strandgatan 11
232 00 Arlöv

Motala
Helena HiIIar-Rosenqvist
Fållingegatan 8
596 00 Skänninge

Piteå-Munksund
Siri Aldrin
Strandvägen 5
94100 Piteå
Tel 09r1/372 76

Skellefteå
Lena Jonsson
Cirkelstigen 9
931 00 Skellefteå
Tel 0910/550 46

Skövde
Jane Nordlund
Pl 4163 L. Bjurum
533 00 Götene

Stockholmsdistriktet
Margot Mårdh
ValhallaväEen 57
114 22 Stockholm
Tel 08/31 58 76

Uppsala
Lotta Schiillerqvist
Tune Backar 18
753 36 Uppsala

Växjö
Karin Hartvig
CIabyvägen 93
352 50 Växjö

örebro
Lillemor Lundgren
Varbergavägen 106
703 51 örebro
TeI 019/12 83 21

KVINNOLOKALER

Kvinnohuset
Gamlestadstorget
415 02 Göteborg

Bokhandeln Bröd och Rosor
Haga Nygata 13

413 01 Gijteborg

Kvinnocentrum
Skomakaregatan 6 B
221 01 Lund
Tel 046/1127 26

Bokhandeln Kvinnfolk
Heleneborgsgatan 46

117 32 Stockholm
Tel 08/69 79 ?0

Stockholms kvinnocentrum
Birger Jarlsgatan 22

11434 Stockholm
Tel 08/10 52 90

Bokhandeln Halva Himlen
Engelbrektsgatan 11

701 12 örebro

Kvinnohuset i Oslo
Rådhusgata 2

OsIo 1

TeI 41 28 64

Kvinde-huset i Köpenhavn
Gothersgade 37

1123 Köpenhamn



MEDEL ELLER MAL?

Jag fick ueta att ert iiktenskap
gått in i en ngförtilskelsefas
då, du gjort slut med mej.
Att DU skulle föl,ja
Inge och Stens medelmåttliga medel,
mot nerg ång et äktenskap:

Niir man har ont i huuudet
tar man en tablett,
niir man har ont i iiktenskapet
tar man en brunett!

DET hode jag inte uiintat.

Jag uiLL inte l)ara
ett kortsiktigt medel
som får måLlösa äktenskap
att dciuet blossq,

Vi skulle inte anucinda
uarandra som medel
om ui inte uore
sci

ensamma
så tuåsamrrLa.

så omedel.samma

Istiillet skul"Ie ui
tgcka det uore naturligt
att en beggnnelse
uar en förtilskelse
som bleu en uänskap

MeLLan tjejer iir det ju så
N cistan!

ö msesidigt
upptiicker ui
intages
f öruånas
tankeLeker
Ltir
inspireras
skrattar
utueckl.as

LIVLIGT

Sedan "efteråt"
behöuer ui inte ses
så ofta
för ui uet
att den andra
finns
diir
för alltid.

Vi har en gå,ng
tillsammans
funnit udgl.iingden
som gör
kommunikation
möjLig
niirhelst ui önskar

Maskor i Liuets skyddsntit
blir ui för uorandra

Jag uill uara
en Liu supp ehå,Il,ande maska

och inte
en tablett mot taskiga rel.ationer

Maria Ståhl
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(it harhh och polirih
hafruhn rnmndrn!
av Karin Lentz

Hur förenas kärlek och politik? Hur ser det förhållande
ut där kvinnan får vara både kamrat och kvinna? Atskil-
liga politiskt aktiva kvinnor har sysselsatt sig med de
frågorna. Alexandra Kollontay och Simone de Beauvoir
är två exempel. ;tr de inaktuella i ?0-talets Sverige med
alla jämlikhetssträvanden? Karin Lentz tycker inte det.
Hon ställer en rad frågor utifrån den situation som idag
i Sverige möter en politiskt medveten och aktiv kvinna
i förhållande till männen, kärleken, sexualiteten. Arti-
keln är en bearbetning av två artiklar, en om kärlek och
politik och en om sexualitet. Redigeringen har gjorts av
Louise Wald6n.

Kärlek och politik borde öm-
sesidigt påverka varandra.
Men gör de det? Skiljer det sig
för kvinnor och män? Jag är
böjd att tro det.

Erfarenheten talar för att
det är kvinnorna som strävar
efter att få ett helt, samstäm-
migt liv, inte ett uppsplittrat
liv där det finns vattentäta
skott mellan de olika be-
ståndsdelarna. Ser' man På
sitt liv som något samman-
hängande påverkar allting
vartannat och då kan man inte
koppla bort en del medan man
sysslar med en annan. Man
kan inte bortse från kärleken
när man arbetar politiskt, men
man kan heller inte bortse
från politiken när man ägnar
sig åt kärlek.

Vad är då kärlek? Det är
t ex den gemenskap, den yttre
och inre frid som råder tiII-
sammans med livskamraten,
där det gemensamma gör att
man trivs ihop, känner sig hel
trots alla olikheter och me-
ningsskiljaktigheter. Det har
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inget att göra med den sexua-
litet utan sinnlighet och vär-
me som kapitalismen med
glädje och Lönsamhet tog över
från de sk sexliberalerna.

Alexandra Kollontay har
skrivit om kärlek och politik.
Kvinnorna i Kollontays no-
veller vet alla vad de vill. De
vill delta i samhället men de
vill också kärlek. De vill kun-
na kombinera, vilket innebär
både annorlunda kärlek och
annorlunda politik. Männen
vet också vad de vill. De be-
traktar inte kvinnorna som si-
na jämlikar - de ser dem som
kvinnor, som kön. Kvinnor-
nas krav att vara bå'de
kvinna och kamrat kan de inte
klara av. De ser dem som @n-

tingen kamrat eller kvinna.
Har vi kommit längre idag?

Och var kommer sexualite-
ten in? Om sexualitet bl a är
Iust, upphetsning, kättja bor-
de bejakandet av sexualiteten
vara ett bejakande av allt
detta. Att t ex följa sin kättja
eller låta en stark sjäIslig, in-

tellektuell gemenskap leda vi-
dare till sexuell gemenskap.
Men hur går det ihop med id6n
om livskamraten? Varför är vi
inte hotade av "intellektuell
otrohet" men drabbas av
svartsjuka så fort det rör sig
om sexuell "otrohet"?

Ett politiskt riktigt svar på
frågan om sexualitet är en
hållbar lycklig relation med
mångsidig gemenskap och ge-
mensamt ansvar för barn, hem
och samhälIe. En relation där
bägge utvecklas tillsammans,
stärker och stödjer varandra
till politisk medvetenhet, där
hänsyn, respekt och tillgiven-
het kompletterar bilden. Men
låter sig sexualiteten bejakas
inom de gränserna? Enligt
Evelyn Reed fungerade sexua-
Iiteten tidigare fritt i många
samhällen, men äganderätten
och arvsrätten påtvingade
kvinnan sexuell trohet så att
mannen skulle vara säker på
att barnen var hans. TiII det
har religionen skuldbelagt och
syndaf örklarat sexualiteten -
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främst kvinnors sexualitet.
Nu har preventivmedlen

skilt fruktsamheten från den
sexuella lusten. I teorin kan
kvinnor ta sig den rättighet
som män ansett som sin, som
ett tecken på manlighet: att
ligga med vem han har lust.
Men finns den friheten i prak-
tiken? Och vill vi ha den? EI-
ler kan kvinnors sexualitet
fortfarande bara tillåtas och
bejakas inom äktenskaps
samlevnads-formen? Om en
gift kvinna har lust att till ett
vänskapsförhåIlande också
Iägga ett sexuellt förhåIlan-
de - hur reagerar "världen"
då?

Hur pass verklig är bilden
av önskerelationen: harmoni
på alla områden? Kan inte
det gamla invanda förhållan-
det i all sin trygghet kväva
åtrån? Vem tjänar då på att vi
går omkring sexuellt olyckli-
ga? På att samhällsmoralen
inte tillåter sexuell gemen-
skap med flera? De flesta av
oss misslyckas med önskerela-

tionen, med drömmen om den
stora kärleken. Kollontay
var klar över det. Hon ger rå-
det att man ska pröva sig
fram: till Kärleken via en
rad kärlekar. Accepterar vi
kvinnor det får det bli på lika
villkor. Då måste vi också ta
vår sexualitet på allvar och
kämpa för rätten till oss själ-
va, där som på aIla andra om-
råden.

Det innebär att vi som van-
Iigt måste arbeta tre-fyrdub-
belt. Vi måste bryta med den
dåliga delen av den gamla på-
lagda rollen. Vi måste visa
för oss själva och männen att
vi är både kvinnor och kam-
rater. Vi får inte, som Simone
de Beauvoir säger, bli män-
nens medbrottslingar.

De kvinnor som gör "kar-
riär" på mäns villkor sviker
kvinnan inom sig och därmed
andra kvinnor. Vi måste för-
söka på ett nytt sätt. Vårt
eget. Vi måste låta våra tan-
kar och erfarenheter påverka
utvecklingen. Och de män

som anser sig vara medvetna,
som arbetar för socialismen
måste inse detta och vara soli-
dariska med oss. Idag är det
inte så. Idag uppmuntras inte
kvinnor som handlar, agerar
och talar som kvinnor. Idag
bedöms en kvinna fortfaran-
de efter utseende. Det borde
vara självklart att bli respek-
terad för vad man säger och
gör, inte för hur man ser ut.

Kärleken kommer in här.
Mannen, Iivskamraten, måste
visa att han respekterar kvin-
nan som människa, hennes
åsikter, hennes initiativ. Kan-
ske måste ha.n stanna upp, de-
la med sig på ett annat sätt?
Han har ju ofta ett stort för-
språng som det tar tid för hen-
ne att hämta in. lir han dess-
utom "på språng" kan förhål-
landet, kärleken sättas på hår-
da prov. Det kan bli ett kon-
kurrensförhåIlande mel]an
dem som hon som den sva-
gare märker mest av.

Förhållandet i den enskilda
relationen upprepas i ett sam-
hälleligt perspektiv. Männen
måste ge oss plats i tid och
rum. Kvinnor kräver både rät-
tigheter och ansvar. Men de
kräver kanske andrarättighe-
ter. Rätten till ett meningsfullt
arbete kan vara viktigare än
en hög Iön. Rätten att bestäm-
ma över vad som ska produce-
ras lika viktigt som medbe-
stämmanderätten över vin-
sten. Sömmerskorna vid At-
gots Nord har blivit en sym-
bol för alternativa krav. Kvin-
nokrav?

Kanske är också detta ett ut-
tryck för kvinnors strävan att
få delarna att mötas, att få
produktion och reproduktion
att närma sig varandra. Att
lägga tonvikten på innehåll
och kvalitet snarare än på
ekonomi och kvantitet. Ett
slags kärlek även detta: till
livet.

Männen har länge bestämt
vad som är klasskamp och
gärna velat bestämma också
vad som är kvinnokamp. Tan-
kegångarna hos kvinnorna,
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hos kvinnorörelsen, visar att
politiskt arbete är betydligt
mer omfattande än männens
snäva definition. Det omfat-
tar hela livssituationen.

Kvinnorna har tankarna,
det gäller nu att omsätta dem
i handling. Kvinnorna måste
bejaka kvinnan inom sig
och mannen måste se mannen
i sig. Först då kan han förstå
varför kvinnor ifrågasätter
den manliga kulturen och den
manliga teknoiogin som så
väl passar ihop med ett kapi-
talistiskt system. Först då kan
vi börja förändra tillsammans.

Politik och kärlek ska sti-
mulera varandra - men inte
kärlek som värnar om sitt, där
två endast lever för varand-
ra. Det är mest kvinnor som
värnar om den kärleken,
ibland på ett farligt och iso-
Ierande sätt. De värnar om sin
trygghet och säkerhet. De för-
säkrar sig om ett inflytande
någonstans, desto mer efter-
som de inte känner sig hemma
i det politiska skeendet.

Ju mer man kan närma ar-
bete-fritid-kärIek-politik-f a-
milj varandra och låta dem
påverka varandra, desto hela-
re blir bilden och männi-
skorna. För att helt komma
dit krävs ett annat samhälle,
men vi kan börja gå i rätt rikt-
ning genom att förena kvin-
nokamp och klasskamP, där
kvinnokampen kan ange nya
vägar för både kvinnor och
män. Och det gagnar både
politiken och kärleken !

Detta är svåra frågor och
vi har inte det färdiga svaret
till hands. Just av den anled-
ningen kan det vara viktigt att
lyfta fram det här komplexet
för att fundera över hur vi
handlar, hur vi ska handla,
vad som är präglat av sam-
hället och hur vi kan nå har-
moni mellan känsla och för-
nuft, kärtek och politik. Sät-
tet på vilket vi lever samman
är av stor betydeise inte minst
när den ekonomiska situatio-
nen är svår och krafterna bor-
de vara samlade.
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iII: ULLa Larsson

B ehåLL dina rosor
duka au bordet
istiill,et

behå,ll, dina rosor
Ljug Lite mindre
isttill.et

behå,1,1. dina rosor
hör uad iag siiier
istäl,Let

tilska mej mindre
tro på. mej mer

Beh.dLL dina rosor!
Märta Tikkanen



Att knalla
tycks vara eft
sött att ungti,

- Såhär är det. Man är tänd
på en kilie va? Och på kvällen
är det fest. HAN ska dit. Vi
går hem till Lotta och gör oss
i ordning och groggar. Hallon-
läsk med kosken till exempel.
Det finns alltid nån som kan
köpa ut. Det går hur lätt som
helst. Det är lättare att få tag i
kosken än det var att få tag i
mellanöl förr. Kir är det ingen
som dricker längre. Det är
äckligt.

- Sen går vi på festen. Man
är lite småIurig. HAN är där.

-ett santal
*'

ned tontirngar

av Maria-Pia Boethius

- En kille som ligger med många brudar är en tuff en.
Men en tjej som knullat med flera av killarna är hora !

Det är inte början på sextiotalet. Det är en ungdoms-
gård i Solna 1979. Eller i Gävle. Eller SSU i Farsta. Tjejer-
na är 14-16 år. Dom har senaste sortens jeans, tajta över
baken medan byxbenen är skrynkliga och vida och ska se
ut "som om man sovit i domtt som det stod i en annons.
Dom har fem eentimeter höga klackar på stövlarna och
permanentkrus i håret. När jag ser dom i ansiktet ler
jag inombords. över tonårshyn har dom smetat tjockt
med brunkräm och rouge och dom har massor med mas-
cara på fransarna. Jag minns när jag var 14 och hörde
äldre kvinnor oja sig över mitt smink. Jag tyckte inte
dom var riktigt kloka. SAG dom inte att jag var mycket
snyggare i eye-liner och brunkräm?

ill: Helena Birmann

Jag.

- Det vet jag inte. Det är ett
jävla tjat om orgasm jämt.
Jag vet inte vad orgasm är för
nåt. Förresten är man alltid så
fuli så man kommer inte ihåg.
Ifall man är nykter vågar man
ju inte.

- Det är ett skydd liksom
att vara full. På söndan

träffas vi tjejer. Och då säger
man jämt att jag var så jävla

I

\

l'. V;,ti

Så man dricker lite mer för att
våga.

- Sen vågar man titta på
HONOM och så. Och se om
han svarar. Om han gör det
dansar man. Sen går man kan-
ske in på ett rum. På alla fes-
ter finns det alltid ett rum som
är släckt. Ifail doni som har
festen bor i villa finns det fle-
ra. Ja, så går man in där och
småhånglar. Sen beror det på
killen. ViII han knuila så häng-
er man med.

- Ar det skönt då? undrar
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full så jag vet inte vad jag
gjorde.

- Och på måndan. I plug-
get. Då kanske man ser den
där killen som man legat med.
Och vi vågar inte SE på var-
ann. Och ibland står det på
svarta tavlan när man kom-
mer "Vad gjorde Patrik och
Lotta i rummet". Det är dom
andra tjejerna som skrivit
det. För att psyka. Man psykar
varann rätt mycket.

- Men vad är det för me-
ning? vill jag veta. Ni f år inget
ut av det, säger ni. Varför
lägger ni er med killarna då?

Tystnad. Tjejerna ser på
varann. Fnissar lite.

- Äh. Det bara BLIR så.
Sådär böljar snacken på

ungdomsgårdarna.
Tjejerna är alltid mer öpp-

na och frimodiga än killarna.
Man skulle kunna påstå att
tjejerna ser på killarna som
sexsubjekt. En kille som dom
"är ihop" med är oftast en kii-
Ie som dom inte lagt sig
med första kvällen. Och kil-
larna har en victoriansk mo-
raluppfattning och säger att
ett lätt ligg är inget att ha ihop
det med.

Sen föIjer sanningens minu-
ter då killarna intygar att dom
ijuger och skryter en massa
om tjejer som dom inte alls le-
gat med.

- Man träffar en brud på
ett disco. En snygg. Och får
följa henne hem. Oftast blir
det bara en puss i porten. Men
på måndan .va? Då snackar
man om ett superligg och hop-
pas att dom andra killarna
inte ska träffa den där bruden
på nåt vis.

- Det är snett, säger Kat-
tis. Man kan till exempel träf-
fa en kille på ett disco som är
så trevlig så det inte är klokt.
Jättefin. Men han har kanske
glasögon och utstående öron.
Då kan man inte dansa med
honom och inte va ihop med
honom. För man är rädd för
vad kompisarna ska säga. Det
skuile ju vara som att man
bara kunde få en ful kille. Som
om det var fel på mig liksom.
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Så fast jag skulle vilja vara
med den fule killen så är jag
det inte. Jaa, och så kanske
man föIjer med en skitsnygg
och jättetråkig kille hem
bara för att visa dom andra.

Vad gänget tycker är alltid
det viktigaste. Det är mycket
viktigare än vad man själv
tycker när man är 14 år.

Alla läser Fib/Aktuellt och
Lektyr. Killarna tycker inte
att det är nåt fel i det. Vad är
det för fel att kolla snygga
brudar? Tjejerna tycker att
det är fel för sådär ser ju inte
alla tjejer ut. Men dom tittar i
alla fall.

I skolan har alla haft en ma-
gister som skyndat sig att dra
igenom sexualundervisnings-
avsnittet. Och det han har
haft att säga har dom alla känt
till länge, Iänge.

- Det borde man lära sig
på dagis istället, säger Lotta.
Sen kunde det komma nån ut-
ifrån, som du nu, och snacka
i skolan. Det verkar jobbigt
för majjen som man har varje
vecka. Det är bättre med nån
man inte känner.

- En gång var det nån från
RFSU här. Eller om det var
en fri teatergrupp. Jag minns
inte. I alla fall så satt vi på
golvet i det andra rummet med
bara ett ljus tänt. Och alla be-
rättade vad dom kände och
vad dom tänkte om sex. Det
var jättemysigt. AlIa VILL så
gärna snacka. Men vi gör det
aldrig. Det behövs att det
kommer nån och sparkar oss i
häcken.

Dom riktigt unga tjejerna
Iåter sig utnyttjas sexuellt.
Dom super sig fulla för att
slippa känna nåt eller våga
vara med killen. Dom stälIer
upp för killarnas skull. Dom
ställer inga egna krav. Sam-
häIlet har tillhandahåIlit ett
egendomligt försvar åt dom,
som kommer upp i varenda
snack. Dom säger själva att
snacket om orgasm är överdri-
vet. Det är inte det viktigaste.
Men samtidigt så får dom inte
värme, närhet eller ömhet hel-
ler.

Att knulla tycks vara ett sätt
att umgås - men på killarnas
villkor.

Det är bara det att killarna
inte heller är nöjda. Dom kän-
ner krav och tvång på att för-
söka få varje relation till ett
knull. Grupptryck och före-
bilder i herrtidningarna. Det
är ingen sensualism, glädje
och värme i dom riktigt ungas
så kallade sexualitet. Det är
fylla och råknull. Killarna
oroar sig för att inte få stånd.

- En gång var det en tjej
på en fest som gick ut och gar-
vade när det inte gick för mig,
säger en kille. "Det är ingen
stake i honom" sa hon till dom
andra.

- Jamen så säger man
ibland, säger Kattis. Man vill
liksom hämnas. Det är skönt
att terra killar ibland. Man har
själv blivit så himla terrad.

Hemma snackas det fort-
farande sällan om sex. För-
äldrarna tycker att skolan ska
sköta om det. Och dom flesta
säger att det är som om för-
äIdrarna inget vill veta.

- Det är hur lätt som heist.
Jag säger att jag sover över
hos Tina. Och morsan frågar
aldrig nåt. Ibland skulle jag
önska att hon gjorde det. t

Just i Solna har en av de under-
sökningar som gjorts på senare
tid om ungdomars sexualitet
ägt rum. I tidigare undersök-
ningar har det varit killarna
som haft en tidigare sexualde-
but än flickorna. Men nu har
tjejerna "gått om" killarna.
Medelåldern för tjejernas sex-
debut är 15,8 år mot 18,4 för tio
år sedan. En tredjedel av de 14-
åriga flickorna i undersökning-
en hade haft samlag.

Pojkarnas medelålder för sex.
debut hade bara sjunkit med
ett halvår - på tio år - från
17,7 till L7,4 är.

Bara 19 procent av tjejerna
hade aldrig haft samlag när de
var 18 år gamla. Medan siffran
för 18-åriga killar som inte haft
samlag var 43 procent! Vilket
betyder att unga tjejer är mer
sexuellt aktiva än killar och de-
buterar tidigare.



Den opartiske biologen kan beklaga att det
hermafroditiska mönstret för sexueilt beteen-
de inte har hållit sig kvar ovanför nivån av så-
dana ryggradslösa djur som snigeln. Att kunna
spela rollen av antingen hane eller hona, att
kunna både ge och ta, äga och ägas, utstöta
sädesvätska och frambringa ägg skulle verk-
ligen ge ytterligare krydda och omväxling åt
det "löjliga engagemangsmönster" en auktori-
tet (Lawrence Durrell) har kallat den mänsk-
liga könsakten. På rent estetiska grunder kan
man kanske också beklaga att det mönster vi
ser hos snigeln, spindeln eller den tioarmade
bläckfisken, där könets funktion är skilt från
utsöndringens, inte har etablerats bland rygg-
radsdjuren. Om så hade varit fallet kan vi
vara tämligen säkra på att de absurda begrep-
pen oanständighet och obscenitet aldrig skulle
ha uppstått och förhäxat vissa virriga med-

Iemmar av människosläktet. Orden "ful" och
"snuskig", som så alimänt används i samband
med könsbeteende, visar klart att den avsmak
människan känner för sina exkrementer har
färgat av sig på könsfunktionen och smittat
ner en akt som i sig själv är alldeles ren och
oanstötIig.

Problemet skulle aldrig ha uppstått om
mannen liksom den tioarmade bläckfisken
hade könsorgan i änden på armarna och kunde
erbjuda honan sin sädesvätska utan större risk
för besmittelse av exkrementer än det innebär
att skaka hand. Sex och skit skuile då ha hållits
skilda, och lärda domare skulle inte ha varit
tvungna att öda enorma mängder tid på att för-
söka besluta om någon poets eller bondes ktot-
ter verkligen kunde definieras som snuskigt,
pornografiskt eller obscent.
Robert S de Ropp: Sexualiteten en naturkraft

Jw
Sjuhäradsbygdens

Tryckeri AB
Sparregatan 10

Box 495
501 08 Borås

Tel. 033/10 20 85

Stockholrnskontor
Kammakargatan 66
111 24 Stockholm

Telefon 08/20 14 19

Ett modernt
civiltryckeri med

totosättning, ollset,
boktryck, rotation,

bokbinderi och distribution.

Omslagsbilden är en mål-
ning av Channa Bankier.
Channa är en av de konst-
närer som i sina bilder
skildrat kvinnlig sexuali-
tet. Hennes utgångspunkt
är att sexualiteten är en
djup och livsomvälvande
upplevelse. Det manliga
och kvinnliga hör ihop,

men det ryms också inom
samma person. Hon vän-
der sig mot den västerländ-
ska kulturens bild av
sexualiteten som en kamp
mellan man och kvinna
men också mot den ','mo-
derna" uppfattningen att
sexualitet bara är lust.
Kärlek och sexuaiitet rym-
mer både lust och lidande
och först när vi accepterat
det kan vi ta till oss den
djupa upplevelsen. Channa
knyter i sina bilder och sitt
tankesätt an till den öster*
Iändska id6traditionen,
där varje gud är två gu-
dar, en manlig och en
kvinnlig, och var och en av
dem i sin tur rymmer bå-
de en god och en ond sida.
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0m cn passion uirl funtio

En skiss av Ulla Torpe

Kärlek är språk, handlar om
språk.

Vid femtio har man anting-
en givit upp livet eller strider
för detta liv efter ett nYtt
språk eller åtminstone nya
språkbitar att ersätta det
murkna, sönderfallande med.
Väljer man kärleken istället

- instinktivt - får man dessa
språkbitar gratis, öppnar sig
de anade världarna på riktigt.
Min egen förväntan möter en
annans. Högspänning !

Jag diktar inte. Detta är min
erfarenhet. B+M-Bernhard
+ Maria. Sant !

En passion vid femtio kom-
mer inte plötsligt, men nej -nu skall jag inte falla för fres-
telsen att generalisera. Jag
menar att i vårt fall tog den
tid på sig, hade så många
stängsel att forcera.

Det var inte åldersstängsel i
första hand men han var så
etablerad med sin hustru och
sina tre halvvuxna barn,
ja första gången vi gick i säng
med varann hade han prak-
tiskt taget hela familjen med
sig där under mitt gröna täcke.
Och jag själv som äntligen b1i-
vit recenserad av Lars-Olof
Franz6n på DN:s kultursida
med mitt foto i profil ägnade
ganska förstrött intresse åt att
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han faktiskt hade en hel del att
komma med där i sängen.

Egentligen började det tiqi-
gare. Med ett litet lortigt brev
som han tummat länge i sin
ytterficka.

- Du är en möj1ie kvinna,
skrev han.

Där fick han in första stöten.
Bokstavligt. Den gick rakt ge-
nom kroppen, effektivare än
en hand som smekte.

Kärlek är språk. En hel dag
gick jag berusad av hans for-
mulering, vem han själv var
visste jag knappt då. Men det
var naturligtvis redan då jag
började inventera mina kär-
leksresurser. Omedvetet. Jag
började förbereda marken.

En dag krossade jag några
försvarsmekanismer och fick
syn på en gammal kärleks-
Iängtan. Rätt illa åtgången
under ett sammanbitet och
flera gånger hoplappat äkten-
skap. Lätt begagnad efter fle-
ra love love love love stories.
Min kärlekslängtan sjöng som
en nyvaknad nymfparasit.
Nej skrek. Onyanserat. I dis-
kanten.

Jag fick tyst på den genom
att kasta mig på skrivmaski-
nen och tänka på Lars-Olof
Franz6ns nästa recension av

min nästa bok. Skrev och
skrev vecka efter vecka. Tog
ingen kontakt, drog ur tele-
fonsladden för att slippa höra
att han inte ringde.

- Du är en möjlig kvinna.
Orden låg inbäddade därinne
vid livmodermunnens mörker.

Ja, kärlek är språk. Men
kärlek är kroppar också, ben
och armar, magar och Iår, ut-
bukter, dinglande attribut, in-
gångar, öppningar. Hur har
kroppsdelarna överlevt under
aIIa dessa år? Hur ser resterna
ut vid femtio? Vad har man att
kärleksspela med vid porten
mot ålderdomen?

Som helhet är han mycket
vacker, B. Hans kroppsliga
utstrålning är större nu än
förr. När han står och väntar
på mig i en grov överrock och
med händerna nedkörda djupt
i fickorna är han så attraktiv
för mig att jag kan tänka mig
att genast slita av honom allt
för att nå hans nakna värme . . ,

Men naken då? Hur håIler
han för en granskning? Hur
håller jag?

Men det är nu jag måste bör-
ja granska schablonerna istäI-
Iet. Myterna om det ålderstig-
na utseendet.

Min mage är spräcklig av
rynkor för därinnanför låe



mrna Darn en gang men Jag ar
smal om midjan för den kan
jag fortfarande åtgärda. Mitt
hår är strimmat med grått,
men det lockar sig fortfarande
vid tinningarna och jag har en
maffig frisyr som jag sjäIv
åstadkommer. Så har vi då
mina bröst, själva startmotorn
i allt erotiskt om man säger så
och får tro Lektyr och Norman
Mailer. Men bröst hinner inte
bli så uttjänta och utslitna
på kvinnor som varken tjänar
eller sliter så som våra för-
mödrar gjorde eller som kvin-
nor på Ceylon jag en gång såg
eller som kvinnor i italienska
arbetarkvarter.

Våra fyra gemensamma ben
är tillsammantagna en skön-
hetsuppievelse och för oss
själva eggande sexualia. Han
har en grop i låret efter ett
knivhugg, ah !, men annars är
benen välformade som en ro-
mares och mina - bah, dom är
raka och jävligt sköna, ja var-
för inte?

Norman Mailer fick inte sin
att stå en gång berättar han,
för han upptäckte åldersgro-
par i hennes lår - hon var
trettiofem. Mailer har verk-
samt bidragit till myterna. Jag
har inga gropar och so what
om jag hade. Ansiktena då,

minspel som inte går fram
därför att rynkor lagt sig fel,
hudsjok vuxit lite snett. Leen-
den som inte blir så varma
som de känns därför att i
rnungipan finns tvärveck och
ögonlocken är så dubbla. Till
älskandes lekar hör ju att sitta
mittemot varann och stirra
och mumla ord:

- Oh, dina ögon

- Oh, din näsa

- Ja, din mun
lir dessa ögon, näsor, mun-

nar värda allt detta mummel
när de immats, bucklats eller
torkat av väder och vind, av
sorg och av grämelse fram till
de femtio?

Ja. För det lyser om ett an-
sikte som äIskar, det står en
strålglans som räcker från
haka till örsnibbar. Läser man
i det ansiktet som om man läs-
te Damernas Värld eller Lek-
tyr blir det veck, rynkor och
ålderdom men läser man an-
siktet som vore det Tristan och
Isolde, Sagan om Ringen,
Rosa Luxemburg eller Hasse
Alfredsson så blir det ömsom
vemod och ömsom saga, öm-
som kraftmätning och ömsom
stora goda skratt.

Men det sexuella samspelet
då, samlaget i all sin upp-
skrivna glans, är det verkligen
sjäiva urkraften även för ett
åldrat älskande?

Ja, det är det. Utan våra
varma våta möten skulle kär-
leken mellan B och mig för-
hållit sig som en recension för-
håller sig till det diktade ver-
ket, alltså en futtig beskriv-
ning istället för en mäktig
skapelse, en fjärt istället för
ett preludium av Bach.

Samtidigt som jag känner
hans stötar upp genom min
kropp återkallar jag i en sorts
sanslöshet ett prenatalt min-
ne. Jag återvänder tiil liv-
moderns mörka rum där jag
nu bärs fram och tillbaka, in-
nesluten i hans röreise.

Ett skvalpande sus. Och
vrålet - när jag slungas ut i
ljuset. Jag återvänder till det-
ta - att kärleken är språk.
Men det är också icke-snråk.

Som foster hade jag heller ing-
et, bara en rad förnimmelser.
Jag förnam värme, ljud, Ijus,
trygghet, mörker, rörelser.
Och så förlossningens Ijud,
befrielsens.

Så är det också med sexua-
liteten mellan oss, den lossar
bitar ur språket, skrev jag
nyss, men den lossar också bi-
tar av instängda, sköra min-
nen och outredda konflikter,
stängda rum.

Så stark jag var då jag reste
till Uppsala och r Botaniska
Trädgården höll ett tal till vå-
ren inför tvåtusen personer
efter en natt som varit våt av
tårar och sperma, svett och
drypande spel mellan krop-
par. Jag var svept i en gräns-
överskridandets mantel och
med den fladdrande i vinden
stod jag på översta trappsteget
till nåt som förställde ett an-
tikt tempel och diktade utan
manuskript om kärleken och
våren. Och det till synes så
kuklösa Uppsala började
Iångsamt, långsamt att erege-
ra. Då fullt stånd inträdde res-
te jag tillbaka tiII Stockholm
och tiil min älskade på per-
rongen.

Passion vid femtio har
många olika förtecken. Ut-
ifrån min kan jag inte dra aII-
männa slutsatser men dra då
heller inga såna utifrån Nor-
man Mailer eller andra mans-
grisar, utifrån Lektyr eller
andra skrivna förfalskningar
eller utifrån egna myter och
schabloner om ungdom och
skönhet som förutsättningar.

Vi vet, B och jag, att vår kär-
lek rymmer tragik. Det gör all
kärlek och varför skulle vi
inte kunna rida ut vår. Näm-
Iigen att den tid då kropparna
inte längre lyder, då sexuali-
teten berövas sin extas är när-
mare för oss än för unga äls-
kande.

Nedräkningen har dock
ännu inte börjat och till dess
talar och lever vi ut "säIlsam-
ma ting i nattluften. . . ty vi
Iever svepta i hemlighet" (Rii-

I

r

ke).
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HORAAT BEKLAGAR SIAT,{ T

Bilder och text: Stig Danielsson

"Jag tänkte på hur prostitutio-
nen varit som en spegel i vilken
hela samhället reflekterats. En
punkt till vilken alla lirder löpte.
Nu såg jag att de gick igenom
mina ögon och att punkten var
min hjärna. Och min förmåga
att spegla hela samhället var
inte stor - det visste jag". De
här texterna och bilderna är
hämtade ur en kommande bok
av Stig Danielsson. Den bygger
på många års samvaro med
prostituerade. Men den bild den
ger är inte den vanliga av horan
utstött ur samhället, föraktad
eller ömkad, utan horan som en
naturlig konsekvens av sam-
hällets ekonomiska lagar o c h
den kvinnoroll-mansroll vi lärs
in i som barn. Horan blir en
övertydlig förstoring av det
manligt-kvinnliga spelet och
av den torftiga sexualiteten som
föds när mötet mellan de två blir
ett omöte. Sammanställningen
har gjorts av Louise Wald6n.

Hörnet Malmskillnadsgatan-
Mästersamuelsgatan. I hjär-
tat av byråkratins arkitek-
tur har Stockholms gatupro-
stitution sitt centrum. Det är

ett gammalt stråk som över-
levt alla rivningar och för-
nyelse av byggnader och ga-
tor. Förr fanns där mest äldre
alkoholiserade kvinnor. Efter
det att den illegala handeln
med droger fann en kund-
krets utanför överklassen
ökade behovet av snabba
pengar bland yngre missbru-
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kare. Detta var en av orsaker-
na till att allt fler unga flic-
kor sökte sig till de män som
betalar för samlag i portar ei-
ler i bilar.

Som prostituerade slipper
flickorna att som pojkarna
göra stölder och rån för att ha
råd till knark. Om vårarna
kommer också flickor som
slutat skolan och som för en
eller ett par gånger skaffar sig
pengar till några besök på
Grönan. Så finns de kvinnor
som går in i prostitutionen

under några år för att ha råd
att slicka sina sår och sedan
har den inre styrkan att bryta
sig en väg tillbaka in i sam-
häIlet. Den gatans marknad
som uppstått som en föijd av
mäns oiösta sexualitet år/
innebär en slutpunkt eller en
vändpunkt.

Det Svensson inte fattar är
att prostitutionen inte bör-
jar på Malmskillnadsgatan -och inte i något antikt frukt-
barhetstempel eller på fran-
ska bordelier. Vad Svensson
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inte fattar det tir qtt han sjtilu
d.r ansuarig.
Att det är han sjäIv som

upprätthå1Ier prostitutionen
kanske inte som aktivt delta-
gande men genom sina vär-
deringar av kvinnan. När han
ser henne som objekt för man-
Iig sexualitet. När han till-
delar henne olika roller och
när han är nöjd med att kvin-
nan bara kan fås att utföra
uisso au dessa roller mot be-
talning. Därav följer att han
vill behålIa ett ekonomiskt
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övertag över kvinnan. Diir
kommer kuinnof öraktet in
sorn ett maktutspel i den
könskamp sonL finns inbyggd
i hela uå.rt samhiille. Så, upp-
rtitthdll"er mannen sgstemet i
sitt eget hem - som då han
kallar sin egen l|-å.riga dot-
ter för hora niir h.on går ut tiLL
sina uiinner om lcutillarna.

Det är den patriarkala bak-
grunden som rangordnat
kvinnor som legala respekti-
ue illegala utifrå.n sin respek-
tiue funktioner. Å den ena"

sidan som btirare a1.) man-
nens och sliiktens barn inom
d.ktenskap ets ekonomiska
system - å den andra sidan
någon som tillfredsstciller
den manliga serualiteten i ett
ekonomiskt sgstem utanför
iiktenskapet.

AIlt hån och fördömande
drabbar enbart kvinnan vid
prostitutionen. Inte man-
nen. Men horan beklagar sina
kunder. Dessa män som inte
kan ordna sitt sexliv utan

JI



henne. Hon som inte känner
något.

Ibland har jag känt ett hat
titl männen som så lättvin-
digt löst sina sexuella pro-
blem. Då har en del flickor ve-
lat ge mig en mer nyanserad
bild av hur många av deras
kunder har det. Och jag har
fattat hur maktlösa många
individer är inför livet och hur
tilivaron ser ut när man be-
härskar bara ett f åtal ut-
trycksmöjligheter.

Gemenskap och solidaritet
har alltmer blivit en fråga om
enbart pengar. Att vara kund
till en prostituerad är anting-
en en förnedring för man-
nen - eller ett nederlag. Dess-
utom är det ett förtryck av
kvinnan. Mannen och kvin-
nan hänger oupplösligt sam-
man i det stora sociala miss-
lyckandet.

Horan framstår som en tyd-
lig representant för det man-
kvinnospel som barnen upp-
fostrats titl att förverkliga.
Att köpa och sälja. Att behaga
och förtrycka. Hur skulle man
kunna förvänta sig att män-
niskor ska göra friska val när
de inte vuxit upp i en frisk
tillvaro?

Under många års samvaro
med flickorna blev jag av med
många fördomar. Jag fick
snabbt lära mig att steget var
frivilligt för det mesta, men
att det togs av människor som
förberetts till det av sociala
och psykiska skeenden tidi-
gare i livet. Den gemenskaP
jag fann var igenkännandets
gemenskap. Alla hade sådana
erfarenheter som inte utsägs
i själva de sagda orden - utan
i hur orden används. I att
vara igenkänd, vara upptäckt,
där Iåg gemenskapen. Hur
man än hatade varandra så
bands man samman, länk tiII
Iänk. Utanförmänniskor men
inte ensamma.

De flesta försvann så små-
ningom från gatan. Det blev
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Vi stötte ihop utanför Operan. Han berättade
att han kom från Sheraton där han träffat en
flicka. Han sa:

"Hon uo"r aderton å.r. Macket frtisch. Hon
sku.l.l"e debutera som prostituero"d. Jag tog upp
henne på ett rum. Du förstd.r att detta att ha
tagit en flickas fgsiska oskuld d.r en sok - men
att h.a tagit den moralisku oskuld,en ger mig en
siirsttillning."

Han menade att en kvinna kan känna sig
bunden till den man som hon har sitt första
samlag med. Hur mycket mer bunden skulle
hon inte vara till den som brutit igenom hen-
nes moraliska försvar. Med det ville han säga:

"Det uar jag som krossade hennes sisto bns-
tion. J ag har eröurat jungfruligheten och öpp-
nat ett nytt område för mannen att erpLoa-
tera."

Han menade också i "D1-t uet o"tt md"n ser
oskulden som en trofö, en merit. Ett beuis på
manlighet. En trofe som Leder tiIL en högre
pl.ats på en manlig rangskal.a.Vad jag har uarit
med om ikuiill måste ge mig en sdrsttillning."

Jag tror det var så han såg sig och mig hade
han använt som fäste för segerfanan.

Aldrig har jag hört en man säga: "Hon gav
mig sin oskuld." Alltid har de tagit den.

vuxenstuderande, förskoleiä- försäljerska och hemmafru-
rarinna, vård- och AMS-job- ar av fjorton stycken. Med
bare, barnmorska, socialvår- några umgås jag nu i deras
dare, toalettvakt, grönsaks- nya liv. r
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Nej, jag

läser inte
Lektyr, jag

har inte jeans
från Gul & 81å

och jag dricker inte
- -_.,' ;' Bacardirom.

I Jag undviker
n"$ornografi därför

-/ att den gör mig kåt,
öm och längtans-
full, i en situation

där känslan inte kan
ges utan trampas på.

Mina bröder 12 och 14 år
lyssnar på KISS. Låtarna he-
ter t ex "Love gun" eiler
"Love for sale". Ett entonigt
basdunk, renons på känslor
förutom en slö aggressivitet.

Jag är rnte principiell mot-
ståndare till pornografi där-
för' att den kan vara vacker.
eggande och instruktiv. Har
sctt sköna exempel från det
gamla Indien, J.T. Sergel, Ki-
na och flerfärgsrotopressar-
na. Den nutida pornografin
gör mig förtvivlad. Likgiltiga
och kalla miner tillsamrnans
mecl typiskt kärleksfulla
kroppshållningar och poser.
F'örtryckarna frustrerar fol-
kets älskog och använder se-
dan sexuellt färgad reklam.
Overhuvudtaget är erotiska
antydnir-rgar tröttsamt vanli-
t-d.

Förstå min förtvivlan när
pervers och dekadent rock-
musik som blandar ihop kär-
lek och våId och glorifierar
prostitution är vitt spridd
bland 12-15-åringar, samti-
digt som deras egen barn- och
ungdomserotik förtrycks av
gammal viktorianism.

På väg genom Stockholms

city kastade jag en (tyvärr)
hastig (och intresserad ) blick
i porrskyltf önstret i Klara.
Till min förvåning fanns där
vackra smakfulla bilder. Ef-
tersom jag associerade i ter-
mer av social magnetism
oroade det mig. - Här i Lek-
sand låg i tobaksaffären på
Forsgatan en "Starlet" med ett
mycket sensuellt flickansikte
på omslaget. Pristävling:
"Love for sale" med någon
popgrupp. Jag kände rnig
rent ut fly förbannad och
tänkte på den ökande prosti-
tutionen i allt yngre åldrar.
I kiosken vid busstationen
blev jag tvungen sticka in hu-
vudet genom iuckan och min
blick for därvid över Lektyr
och FlB-aktuellt som visade
kvinnor i de vackraste an-
siktsuttryck och gester. Jag
blev kåt (det såg fint ut), och
arg och förbittrad av tre skäl:
1) De visade en gest som ty-
piskt inte kan misstolkas. Den
är en glädjefull inbjudan men
jag blir trots detta avvisad och
där står nå'n på andra sidan
disken och ler försmädiigt och
undrar vilken sorts glass jag
vill ha. 2) Bildens uppgift var
att sälja en samhällsbevaran-
de tidning och sprida spän-
ningar och otillfredsställelse.
3 ) Det är bra att de erotiska
skildringar som komrner de
många till del inte är defekta
utan känslomässigt fullödiga
(om nu en pappersbild kan
bedömas i sådana ord). Men
vilken attraktion de kommer-
siella intressena (som i de-
struktivitet och omänsklig cy-
nism aldrig tidigare skådats )
då skaff at sig. D e blåser i kär-
lekens flöjt. Locktoner till den
ruttnande kapitalismens stin-
kande guldkalv. Detta tänkte
jag medan kuken stod och öm-
ma känslor rörde mitt sinne
och jag gick in på konditori
Siljans toalett och runkade.

Ur ett brev titl Vi mänskor.
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Karlahans honst
-orn ofirrnnga oeh r;onmnhr
av Ingrid Strömdahl

Varför är kärleken så problematisk för de allra flesta av
oss? Beror det på vår egen oförmåga? Eller är vårt sam-
hälle sådant att kärleken inte har en rimlig chans?
De som verkligen kan älska, tillhör de undantagen?

Ibland undrar jag viiken Ki-
namans chans kärlek har i
vårt förstelnade samhäIle. Vi
får lära oss att ingenting är
enklare och mer självklart än
att "älska". Nästan som vore
det något medfött. Och när vi
misslyckas? Inom vilket an-
nat område som helst skulie
vi genast försöka ta reda på
orsaken tiil misslyckandet, så
att vi nästa gång kunde hand-
Ia klokare och mindre van-
mäktigt. Eller i värsta fall av-
stå helt från ett företag som
verkar alltför hopplöst. Men
få mänskiiga företag startas
under lika svindlande för-
hoppningar och misslyckas så
kapitalt som kärleken. Ofta
blir det som den kanadensiska
sångerskan Joni Mitchell
sjunger i en av sina sånger:
"LoDe's a Repetitious Danger"
Vi gör samma misstag igen
och igen. AndIös ringlar miss-
tagens väg...

Vet vi för litet? Kan vi för
litet? Vad är det vi inte ser?
De flesta parrelationer ser ut
som vore det en blind som led-
de en blind. Kärlek utifrån
ömsesidig svaghet, inte styr-
ka. Kärlek som river ner i
stället för att bygga upp.

Omoget samhälle
Har vi den kärlek som vårt
samhäIle förtjänar? lir kärle-
ken en återspegling av det
samhälle vi lever i, ett omoget
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samhälle?
Eller står kärleken i mot-

satsställning tiil samhället?
Kan den vara en revolt som
befriar, eiler en motvikt som
får oss att uthärda?

Kärleken kan vara bådade-
ra: dels en spegling av sam-
häilet, dels en motvikt mot
det. Och kasten mellan de bå-
da motpolerna kan vara nog
så tvära: den mot omgivning-
en revolterande kärleken kan
i vilket ögonblick som helst
inom tvåsamhetens snäva
ram bii maktfullkomlig och
krävande. Gemenskapen i re-
volten mot ett yttre förtryck

- av till exempel föräldrar -förbyts lätt till inbördes för-
tryck och underkastelse mel-
lan de båda älskande. Och det
händer nog att i samma ögon-
blick som kärleken uppstår
och skiljemuren mellan två
människor rasar, så byggs
samtidigt muren upp igen.
För Cen nyvunna intimiteten
blir strax alltför hemtam och
"tråkig". Ätminstone i ett
omoget samhälle.

Men kärleken - precis som
vänskapen - är något att vär-
ma sig vid, den kan vara en
"krigarens vila". Att få kom-
ma från en hysterisk arbets-
plats hem tiil någon som stö-
der dig. Men också här lurar
faran att flykten undan den
stora världen, som är hård och
obönhörlig, till den lilla av-

skärmade världen, blir steget
in i isolering och snävhet.

Resonemangskärlek
Det brukar sägas att vi idag
nästan alltid gifter oss utifrån
förälskelse och kärlekskänsla.
Och att just därför är det så
svårt för förhåIlandena att
kunna leva, eftersom föräIs-
kelsen en dag går över.

Den nu döda författarinnan
Tove Dietievsen tillfrågades i
en TV-intervju för några år
sedan om sin syn på föräIskel-
sen, kärlek och äktenskap.
Hon svarade att hon såg ero-
tik och äktenskap som ofören-
Iiga, erotiken passade inte in i
äktenskapets låsta form, där
var den dömd att dö. Och där-
för, menade Tove Dietlevsen,
vore egentligen det gamla re-
sonemangsäktenskapet det
enda raka. "Men, tillade hon,
"det vill vi ju ändå inte ha till-
baka."

Frågan är om vi egentligen
gifter oss utifrån förälskelse
och kärlek. I sin bok "Kiirle-
kens konsf' (1956) menar
Erich From"m att kärlek van-
ligtvis utvecklas med hänsyn
till sådana marknadsobjekt
som man har möjlighet att
byta sig till på prestigemark-
naden. Jag vill göra en så
god affär som möjligt: fö-
remålet bör vara åtrå-
värt enligt gängse sociala vär-
deringar och bör dessutom
åtrå mig med hänsyn till mina
dolda och reella tillgångar och
resurser. Två personer, menar
Fromm, förälskar sig alltså i
varandra när de vet med sig
att detta är det bästa fynd de
någonsin kan göra på markna-



Kerantiskt objekt ou Eua Lagterlteirn.. fot.ct: Gurtnnr Srrrolian.skzT

JF.t

Skenbar kärlek
Fromm menar att vår oförmå-
ga och vanmakt gör att kärle-
ken oftast är skenbor. Den fö-
rekommer i förvanskade for-
mer av olika slag:

Den kan vara "projektiv".
För att slippa ta itu med egna
problem letar man efter fel
hos motparten, anklagar och
försöker göra om honom eller
henne.

Eller kärleken kan vara
"stäIIföreträdande", upplevas
genom omvägar som filmer,
böcker, schlagers...

Eller kanske hålls den
bräckliga kärlekskänslan vid
liv med hjälp av tidsavstån-
det: parterna lever inte här
och nu, utan ser fram mot näs-
ta möte eller tillbaka på det
senaste.

Gemenskapen kan handla
om makt och underkastelse,
man gör varandra illa...

den i förhåIlande till det egna

- begränsade - bytesvärdet.
I själva verket gifter vi oss

alltså inte utifrån kärlek, sna-
rare utifrån resonemang.

Fromm: Kärlek på undantag
Som motto för sin bok har
Fromm valt ett citat från gre-
ken Paracelsus: "Den som
ingenting vet älskar heller
ingenting. Den som ingenting
kan göra begriper ingenting.
Den som ingenting vet är
en ovärdig människa. Men
den som begriper, han älskar,
uppfattar, iakttar... Ju större
kunskap, desto större kärlek."

Vad litet vi vet ! Vilka små
krav på livskvalitet vi ställer.
Levnadsstandarden ligger
höet i Sverige, livskvaliteten
lågt. Därför ser vi inte vin-
rankan, bara törnebusken.

Men den som förmår gripa
stunden, för den som är kon-
struktiv nog att inte stöta bort
det enda ögonblicket, för den

finns oändliga möjligheter !

Förälskelsen, när alla murar
rasar, när två främlingar
plötsligt kommer varandra
nära, den upplevelsen är ju
fantastisk. Hanteras den rätt,
kan den ju ieda till verklig ge-
menskap. För som Fromm sä-
gen; i kärleken inträffar den
paradoxen att två kan bli en
och samtidiet förbli två.

Behovet av kärlek är stort i
vårt samhälle. Men, menar
Fromm, allt annat verkar vara
viktigare: pen€lar, prestige,
makt. Nästan all vår energi
förbrukas på de målen, nästan
ingenting på "kärlekens
konst".

De som verkligen kan ä1ska,
menar Fromm vidare, tillhör
undantagen. Precis som det är
en konst att leva, är det en
konst att älska. Och vi lägger
ner föga rnöda på att lära oss
kärlekens svåra konst. Därför
har också kärleken en undan-
skymd plats i vårt väster-
ländska samhälle

ql



Reich och kroppspansaret
Wilhelm Reich, i boken "Den
s e ruel,l,a r e u olutio nerr",m enar
att vi inte bara är själsligen
1åsta och blockerade, eller
"bepansrade", som han kallar
det. Vi är också förpansrade
tiil kroppen. Vi förskansar
oss bakom både ett karak-
tärspansar och ett muskel-
pansar. Ett sådant sjäIsligt
och kroppsligt spänningstill-
stånd fjärmar oss helt från
möjligheten att leva ut vår
lust. menar Reich. Därför är
de allra flesta av oss vad han
kallar "orgiastiskt impoten-
ta".

Det vi kallar orgasm, menar
Reich, är vanligtvis något som
är begränsat till de genitaia
delarna av kroppen. En för-
minskad orgasm. Och för att
den är tillbakahållen" så kan
den ibland nästan upplevas
som plågsam.

Den uerkLiga orgasmen om-
fattar både själ och kropp.
Den är total.. Den omfattar

hela personen, från hjässa till
yttersta tån. Vi har en förmå-
ga till sexuell upphetsning och
viss begränsad förmåga till
orgasm, menar Reich. Men
den totala utlevelsen förmår
vi inte. Ingen enda neurotisk
individ har den förmågan,
menar Reich. och en överväl-
digande del av mänskiigheten
är neurotisk.
Större öppenhet
Både Fromm och Reich ger
en pessimistisk biid av vårt
samhälle ocir kärlekens möj-
lighet här. Båda avger flam-
mande protester mot ett sam-
häl1e som inte tillåter oss att
leva ut våra resurser, utan
förtrycker kärlek och sexuali-
tet. Men båda pekar rnot för-
lösning och befrielse. Därför
är varken Fromm eller Reich
vad jag kallar pessimister.
Pessimist är den som för-
tränger och förtiger, som hål-
Ier käften.

Mot förlösning och befriel-
se? Själv har jag svårt att

släppa tanken att vi är på väg
mot något bättre. Vi har en
öppenhet idag som aldrig förr
(jag menar inte Fibbans låt-
sade frigjordhet). Vi har en
större öppenhet i stort. Jag
ser den framföralit hos de
unga. De som är tjugo idag är
mycket rakare, mycket heder-
ligare, mer ifrågasättande än
vad vi vuxna någonsin var i
den åldern. De är inte lika stil-
latigande som vi. De är mind-
re rädda...

Liver rullar inte på av sig
självt, det går inte som på
räls, och det gör inte kärleken
heller. Både att leva och att
älska kräver litet ansträng-
ning. Och medvetenhet och
kunskap.

Mer kunskap, större medve-
tenhet, större öppenhet. Jag
tycker mig också se en större
mjukhet växa fram i mänskli-
ga relationer. Kanske står vi
vid en vändpunkt, kanske går
vi mot ett varmare och mju-
kare samlevnadsklimat? r
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LASTIPS

Här är några av de böcker vi läst till det här numret. skönlittera-
turen är svår att ta med i en sådan här lista, dels för att den är så
omfattande, dels för att det krävs en presentation. Några böcker
recenserar vi på följande sidor. Några andra aktuella böcker som
vi diskuterat mycket i samband med numret är Herdis Mslle-
have: LE (Treui), som handlar om en kvinnas klyvning mellan
sitt jämlika, sociala jag och sin dragning till dominanta, "omöj-
liga" män; Susanne Br.ogger: CREME FRAICHE (W&W), dår
Brogger öppenhjärtigt skriver om sin egen sexualitet och om
sexualitet som livets lustprincip och Theodor Kallifatides: KÄR-
LEKEN (AB) som ifrågasättcr r,årt kärleksbegrepp utifrån en
mans förhållande till sin hustru och till sin älskarinna. Men det
finns mycket mer, naturligtvis. Inte bara romaner utan dikter,
sånger, bilder. Det handiar om att hitta fram tili det som berör en
själv. och den upptäcksfärden kan ingen lista hjälpa en med.

Ambjörnsson, R: FAMILJEPORTRÄTT. Giclluncts
Andersson, S: FREUD, REICH OCH DEN FöRTRYCKTA

SEXUALITETEN. Prisrna
de Beauvoir, S: DET ANDRA KöNET. R&S
Boethius, M-P: SKYLL DIG SJÄLV. En bok om våtdtäkt. Liber
Brownmiiller, S: VÄLDTAKT. porr
Centerwall, E: LIVSTID. Liber
Eneroth, A-K & B: DEN SEXUELLA OLUSTEN. Li(ter
Fischer, S: KVINNANS ORGASM. AIcIus
Fromm: E: KÄRLBKENS KONST. tioK
Frykman, J: HORAN I BONDESAMHÄLLET. Ltber
Hite, S: HITE-RAPPORTEN. Tiden
Holm, Eske: DEN MASKULINA MYSTIKEN. W&W
Häge/Werkmäster: KVINNOR OCH SEX. FF.
Kline/Graber: KVINNORS ORGASM. Forrnrr
Kollontay, A: DEN STORA KÄRLEKEN. Gidltrnds
KVINNORS DIKT OM KÄRLEK. FF
KÄRLFIKSI-IV. RFSU,/ts rer..sk olrr rr

Lowen, A: KÄRLEK & ORGASM. Ccue./'or.s
Marcus, M: DEN FRUKTANSVARDA SANNINGEN. En bruks_

bok om kvinnor och masokism. Gidluncls
Marcuse, H: EROS OCH CIVILISATIONEN. Arcan
May, R: KÄRLEK OCH VILJA. Aldus
Millett, K: SEXUALPOLITIKEN. R&S
NÄGRA ORD TILL MIN ÄLSKADE - OM DU ORKAR

LYSSNA. Kvinnor om sex. Gru.pp 8/ prisnm
Reich, W: DEN SEXUELLA REVOLUTIONEN. pan
Reiche, R: SEKSUALITET OG KLASSEKAMP . pAX (Norge)
de Ropp, R: SEXUALITETEN - EN NATURKRAFT. R&S
SEXUALITET OCH FöDELSEKONTROLL I DAGENS SAM-

HÄLLE. Socialstyrelsen ( gratis)

JAKOBSBERGS
FOLKHöCSKOLA

KVINNOPROJEKTET
Unikt för Sverige! Om kvinnors
villkor förr och nu - här hem-
ma och ute i världen.

Heltidsstudier. Kvinnoäm-
nena kan kompletteras med
vanliga ämnen, om Du t ex vill
ha högskolekompetens. Start
20 augusti. 17 veckor med
sannolik förlängning ytterliga-
re 17 veckor.

Om kvinnor. För kvinnor.
Med kvinnor.

Jakobsbergs folkhögskola
BOX 161, 17523 JÄRFÄLLA

Tel. 07581304 44

KVINNLIGHET
SEXUALITET
iir tenrrrt fiir Ord & Bilds nva nunt-
rner. []r innchullct:

Att rrulu det otlinkhant - santtal
onr bilder och kiinslishet. lrene Nlat-
this: I)en godu och den onda nro-
dern. \'largot Bengtsson:.\tt lära sig
en kiinsroll och utt iiverskriclu den.
I-uce Irigarar': Dettrr kiin sonr inte itr
ctl. [)essutorrr urtiklar rirl den ktins-
bundnlr cstetikcn. oll ntrrnshiicker
och ont Anuis Nin rtch porntt{nrfin.

[)u klrn prcnr-rmerenr pli detta
nLrmnrcr plLrs helrr lirgring 1979 l'cjr
liirnlinspriset,3-5:- (ordinarie pris
ll + 8-i kr) genonr att sända in kLr-
p()ngen hlir nedan eller genttnr all
srittrr in suntman pli pg l6 8l - 2. I)u
fiir en splinnlrnde lirgiinu s()lr tar upp
iirrrnen strm burn. utopier. skttlan,
konst. littcratur. teater.

Stn k dct sorr ej ijnskus:

Jag prenumerentr pli Ord & Bild
8/78 plus 1919. I Jag vill hr bara nr
8/78 onr kvinnor-scruuliret ( l2:-)

Numn

A d rcss
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Glädjen över att vara kvinna.
Förtvivlan över det system
som splittrar upp människors
liv. Insikten om att det inte
går att betrakta sexualiteten r ,{ i

med lupp, helt avskärmad /
från resten av tillvaron. Av- ,
saknaden av ett fungerande
språk när det gäller att be- I

skriva sexualitet, och då spe- \
ciellt kvinnors sexualitet. Vil- \jan att hitta nya vägar. Om \
försök, misslyckanden och ,f
nya försök. Omkring detta
kretsar fyra nyöversatta böc-
ker som på samma gång pro-
vocerar och pekar på möilig-
heter.

"Sexualitet, vad är det egent-
ligen? Behov av ömhet och
värme, av kroppslig närhet, av
att bli vidrörd och smekt? En
massa av det får jag nu hos
mina kvinnor. Jag lär mig att
be om det. Jag 1är mig att ge

värme åt andra kvinnor. Beho-
vet av orgasm. Jag är min egen
bästis. Kan åstadkomma här-
Iiga orgasmer sjäiv. Vi borde
ha många olika termer för or-
gasm, precis som eskimåerna
har många olika ord för snö
och araberna för kameler. . .

Och så behovet av extas, av
toppupplevelser. Av alla de
där klich6erna som stämmer
ibland, som går upp i varand-
få, blir till ett. Som finns i
verkligheten men är sällsynta
som magiska fenomen. Hur vi
har lärt oss att proppa alla de
behoven i den enda lilla stun-
den tiilsammans med en enda

person och nästan alltid blir
besvikna därför att hålet i vår
själ ändå inte går att fylla ut
med denna rituella gymnastik,
en smörgås med marmelad åt
en svältfödd. Vi har kommit
till korta, allihop."

Citatet är hämtat frän Ania" Meu-
Lenbelts bok "Skarnrnen förbi".
Det är en bok som ifrågasätter
och uppmanar till diskussion, i
Iikhet med tre andra översatta
böcker. "Hudömsning", "Kuinno-
frukt" och "Uppbrott".I alla fyra
finns en påtaglig strävan efter att
se människan som en helhet, att
inte avgränsa sexualiteten till en
rituell handling, att försöka ändra
på traditionella livsmönster. I
samtliga böcker skildras också
förhål1anden mellan kvinnor, les-
biska relationer. I stället för att
bestiga de pseudoakademiska
höjderna med abstrakta teorier
försöker författarna genom att

berätta om sina egna erfarenhe-
ter lyfta fram möjliga lösningar,
men också hinder och praktiska
förutsättningar för oiika levnads-
sätt.

Aven om alla författarna tar
upp temat "kvinnor och sexuali-
tet" bör likheterna inte hårdras.
Det finns vissa gemensamma
nämnare, främst revolten mot det
traditionella manssamhällets
värderingar och glädjen över att
vara kvinna. Men det finns också
betydande olikheter.

För Rita Mae Brown är lesbia-
nismen genomgående någonting
självklart, naturligt, medan Vere-
na Stefan ser lesbianismen som
ett svar på manssamhällets ab-
surditeter, ett genomtänkt val
som i hög grad är politiskt beting-
at. Anja Meulenbelt är inne på
samma tankegångar. Hon öppnar
sig gentemot kvinnor, tar vara
på systerskapet, men hon skär in-
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te lika konsekvent av kontakterna
med män som Stefan. Samhället
måste förändras, det traditionella
förhållningssättet mellan man
och kvinna. där kvinnan inte säl-
lan är fast i en vårdande, helande
roil, måste förändras. Ett meka-
niskt givande och tagande av
tjänster och gentjänster är ett då-
ligt surrogat för kärlek. För Clod
siutligen handiar det mer allmänt
om att se sitt värde och sina möj-
ligheter. Vad uppbrottet egentli-
gen förebådar är mer oklart.

Språkliga problem
"Hudötnsning" är den schweizis-
ka författaren Verena Stef ans
debutbok. Hon inleder den med
att peka på de språkliga svårighe-
terna:

"Språket sviker när jag vill
berätta om nya erfarenheter.
Erfarenheter, som gör anspråk
på att vara nya men som ut-
trycks enligt dagens språk,
kan inte i grund och botten va-
ra nya. Artikiar och böcker
som skrivs på temat sexualitet
är värdelösa, om inte språk-
bruket behandlas. De bara
konserverar de rådande för-
hållandena. . . Varje ord måste
vändas och vridas innan det
kan användas - eller kastas
bort".

Samtidigt som Stefan ibland
ser orgasmen som en möjlighet
"att någon enda gång kunna an-
das med heia kroppen, in i höft-
kammarna, förnimma, bli varm,
vara. öppna alla kroppens
skrymslen, inte behöva dra ihop
och spänna sig mera. Bli en hel
människa" varnar hon för att

"kärlek är ofta ingenting annat
än en skräckreaktion. En
reaktion på skräcken över
att verkligheten är så brutalt
annorlunda än föreställningen
om den. Genom kärleken kan
brutaliteten döljas en stund.
Kärleken är ofta bara en hinna
över beroenden av alla slag,
som till exempel det att behö-
va bli bekräftad genom en
mantt.

I motsats till förhåIlandet mellan
man och kvinna där kvinnan, en-
ligt Stefan, pressas in i en mer el-
ler mindre färdigstöpt form, oav-
sett mannens samhällsklass eller
ras, ställer hon förhåIlandet mel-
lan kvinnor.

"Vi var inte indragna i något
som hade en fix och färdig
form, vi dirigerades inte av

fnspirerande,
stirfrulerande!

Har gcs cn fi)rsta
intrt>cluktion till kvinnoclcbattcrr rrv icLE.

Artiklar om kvinnor i arbctslivct, kvinnokr,rltuq
kvinnohistori:r, kvinnobilclcn irlug i ticlningar
- i TV - i reklumcn ... om Att vurrt tonlrnng, Att vurrr
yrkcsrbctandc smril-rarnsmrrmmlL Att vara mcclel-
alclcrs kvinna... mcn ocksa artiklar mccl blickar mor
framticlcn.

F0rfattarc, f0rutom slilrlmanstrilllrrna
Nf argarctha Nclke - Manc- Louisc Stciner - Rcncc
Victorcn, rir (]illrur Liljcström - Svcnsson, Christina
Carlsson, Margot Bcngtssctn och Louisc Wir.lddn.

Finns ibokhandeln
KVINNOIIOKIIN

ct'/.1//'40-0.45t(t-0, t25 | ill, (Lt-pli-t ,19;-

ffiLiber
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handlingar och reaktioner som
var omöjliga att genomskåda,
utan det var vi själva som fullt
medvetet spann trådarna".

Skammens tid förbi
Holländskan Anja Meulenbelt
framhåller i sin redan nämnda
bok att skammens tid är förbi.
Hon vill att det hon skriver om
poiitik och sig själv ska vara en
enhet. Hon värjer inte för person-
Iiga detaljer, men avsäger sig be-
stämt rollen som "fenomen" eller
"institution". Hon utgår i högre
grad från sitt eget "privatliv" -vad nu "privatliv" är. Eller för att
citera Meulenbelt:

"När en invandrare från Su-
rinam slås sönder och samman
ute på gatan är det politik. När
en kvinna misshandlas i sitt
eget hem är det privata pro-
blem, relationsstörningar. När
en arbetare inte har inflytande
över produktionen i sin fabrik
är det politik. När kvinnor
inte har inflytande över sitt

eget liv, inte vågar fly därför
att de inte har någonstans att
fly till, därför att de är rädda
för hämndaktioner eller för att
deras barn ska tas ifrån dem,
då är det privat."

Danskan Bente CIod skildrar i
"Uppbrott" hur hon undan för
undan börjar ifrågasätta det tra-
ditionella parförhållandet. Sam-
tidigt som hon mer eller mindre
knuffas iväg av den man som hon
väntar barn med förstärks hennes
egen identitet och den frigörelse-
process hon redan tidigare påbör-
jat leder tili självständigare och
fördjupade relationer med både
kvinnor och män.

Rita Mae Brotnns "Kuinno-
frukt" kom ut för sex år sedan i
USA. Huvudpersonen redan
från början upprorisk och enve-
ten - går sin egen väg. Hon krä-
ver att bli accepterad som lesbisk
och kämpar sig, via stipendier och
dubbelarbete, uppåt.

Hennes utpräglade individua-
lism känns ibland litet oåfres-

tande. Kollektiva 1ösningar, möj-
ligheten att tillsammans med
andra åstadkomma förändringar
lyser helt med sin frånvaro. Men
boken rymmer en glädje och en
omedelbarhet som är avväpnan-
de. Tjuvpojksglimten skymtar i
något som ibland utvecklas till en
riktig rackarhistoria.

Sammanfattningsvis kan sägas
att ingen av författarna levererar
något färdigt facit. De har heller
inte lyckats skapa något "nytt"
språk för att beskriva sin sexua-
litet. Däremot har de, utifrån sina
olika utgångspunkter, pekat på
sinnlighetens glädje, framhållit
sexualitetens betydelse. Kvinnors
bakgrund, kvinnors vardag är oli-
ka och det gör att igenkännandet
inte är självklart. Ibland känns
frånvaron av praktiska hinder
exklusiv, ibland känns anhop-
ningen av svårigheter lika exklu-
siv. Bara tanken på lesbiska
förhållanden provocerar, och les-
bianism som en medveten protest
mot ett spiittrat manssamhälle,

Bildbandserie

alla rpelar balla,,r
En ny bildbandserie om relationer inom killgruppen, tjej-
gruppen, vuxengruppen, mellan barn och vuxna. Bryt tyst-
naden mellan varandra. En bildbandserie anpassad till den
nya läroplanen i SAMLEVNADSUNDERVISNING.

RFJU
Närmare upplysningar och beställning till:
Riksförbundet för Sexuell Upplysning
Box 17006
1O4 62 STOCKHOLM
Telefon 08-68 09 40
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ett uttryck för kvinnosoiidaritet
är ganska främmande för många
av oss. Det hindrar inte att det är
viktigt att sätta in förhållnings-
sättet människor ernellan i ett
större socialt och politiskt sam-
manhang. Sexualiteten är en del
av vårt förhåliningssätt till and-
ra - och till oss siälva.

kersti Jalava

Anja Meulenbelh Skammen förbi.
Overs. Sonja Berg Pleijel. W&W.
Verena Stefan: Hudömsning.
Overs. Tora Palm. Raben & Sjö-
gren.

Bente Clod: Uppbrott. övers.
Britt-Marie Bergström. Prisma.
Rita Mae Brown: Kvinnofrukt.
övers. Annika Preis. Trevi.
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. Veckotidnrngen Arbetaren är alternativet för dig som vill ha en
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Inger Alfv6n:
S/Y Glädjen
Bonniers
Kommer jag någonsin mer att
roat betrakta vårförberedelserna
på varven eiler avundsjukt från
stranden låta blicken följa ett se-
gel vid horisonten?

Efter att ha läst Inger Alfv6ns
S/Y Gl(idjen undrar jag det. Var
förbyts sprängande frihetskänsla
i skräckslagen oro, kärlek i hat
snabbare än vid en rorkult eller
i en båtruff, när vinden piötsligt
blåser upp?

Genom att välja familjen och
segelbåten till huvudpersoner i
sin roman kan Inger Alfven fri-
lägga och studera fcjreteelser in-
om en ram som är på en gång be-
gränsad och har vida horisonter.

Hon har vait en form som är svår
men givande; hon gestaltar män-
niskorna, båten och vädrets nyck-
fullheter så att vi tvingas leva
med, i vånda inför det oundvikli-
ga. En sinnrik dubbelkonstruk-
tion tillåter perspektivförskjut-
ningar som skapar spänning och
väcker fantasin.

S/Y Giädjen får sitt namn av att
slöjdläraren Herbert Skog känner
en sådan glädje när han gjuter
och inreder denna gula plastbåt,
som ska bU hans och familjens
flytande hem under ett års färd
till Västindien. Båten och seglan-
det står för honom som för så
många män som symbolen för fri-
het, den sista och ifrågasatta i en
alltför reglerad värld.

Han märker knappast att famil-
jen inte delar hans entusiasm.
Hustrun Maja-Lena, sjuksköter-
ska, känner sig försummad men
låter honom hållas för husfridens
skull, sonen Johan är inte intres-
serad. Den enda som verkligen
hjälper till och vill lära sig är Liv,
Maja-Lenas dotter före äktenska-
pet.

En dag i början av juni är huset

uthyrt, tjänstledigheten beviljad
och S/Y Glädjen går för motor ut
från Stockholm, ned genom
Sörmlands skärgård. Äventyret
har börjat, det äventyr som ska
sluta några månader senare i
Biscaya-bukten. Då har Johan
dött och Herbert spolats över-
bord, Maja-Lena och Liv är de en-
da överlevande ombord på den
redlöst drivande Glädjen.

Tragedin fullbordas av att ka-
tastrofen på något sätt är "ingens
fel". Alla de inblandade är hygg-
liga, vanliga människor, kastade
mellan kärlek och hat, lojalitet
och vilja att överleva. Det är de-
ras roller som driver dem att bli
varandras bödlar. Detta förstär-
ker känslan av ofrånkomlighet,
av obevekligt öde. Glädjen måste
gåunder-idag.

S/Y Glädjen köps av ett annat
par, Annika och Klas. De har mist
sin 8-årige son i en brand och med
vag självanklagelse frågar sig
Annika om detta var hennes fel,
när hon efter en tid som hemma-
fru åter tog upp sina medicinska
studier och lämnade Tott utan
tillräcklig tillsyn. Annika är be-

Tldskift
"Man lyfter i glad häpnad på ögonbrynen när
man får se Tidskrift"

(Bernt Eklundh i GP)

"Det nappar i Tidskrift"
(Petter Bergman i AftonbLadet"

"Vår unga litteraturs mest spännande tidskrift
( Sten J acobsson i V iistg öta-D emokraten)

"Fortsätta att imponera med vitalitet och skärpa"
(K enneth J onsgården i Arbetarbladet)

som utges av

brffitaffidage#*
är kulturtidskriften där du
hittar noveller, dikter,
reportage, spännande
översättningar men också
essäer om t ex idrott, rock-
musik eller naturvetenskap.

t-
n Ja, jag vill

prenumerea på
Tidskrift

Namn
Till
Författarförlaget
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Kontonummer 2589
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satt av familjen Skogs öde och det
är hon som försöker kartlägga
vad som hänt dem och också iden-
tifiera sitt eget öde i deras. På bo-
kens sista sidor befinner sig l(las
och Annika på samma plats som
Herbert och Maja-Lena före kata-
strofen, på väg mot Biscaya -Inger Aifven har fått mycket
beröm för sin roman. Den är
spännande som underhå1lning,
exakt och skrämmande som köns-
rollsskildring. Båtens namn,
Glädjen, blir ailtmer ironiskt.
Denna livsseglats går verkligen
fram över pessimismens svarta
vatten. Frihetsdrömmen slår som
ett trasigt segel i natten, berövad
all sin lockelse. Tryggheten finns
ingenstädes. Några av bokens
starkaste partier är skildringen
av uppblåsande storm och plöts-
lig dimma, då de seglande berövas
varje sikt och blir hjälplösa offer
för eiementen.

De som dör efter denna fruk-
tansvärda seglats är en man, som
vilie sin dröm så starkt att han
offrade andra för den, utan att
själv vara medveten om det, och
hans son, som knappast hunnit
leva och som knappast blivit till-
frågad. De två överlevande är
hustrun, fångad och förintad i sin
passiva roll, och dottern som för-
sökt lära sig att manövrera båten
Glädjen. Dottern heter Liv -Katja Walden

Marie Cardinale:
Orden som befriar
ö uers.Britta Gröndahl
Treui
Marie Cardinale är en 50-årig
kvinna från Algeriet med franska
föräldrar.

När boken börjar, har hon levt i
3 års tid med ständiga blödningar.
Varje dag. Hon berättar och
minns sitt liv under en psyko-
analys.

M.C. blandar nutid med histo-
ria.

Hon berättar om Folkfrontsre-
geringen i Frankrike 1936, om
naziförföljeiserna under 30-talet
och om Algeriet-kriget 1956-62.

M.C. visar oss dåtidens barn-
uppfostran i ett strängt religiöst
överklasshem. Hon fick äta upp-
spydd soppa. Hon blev skrämd
med att klädhandlaren skulle ta
henne om hon var elak. Hon fick
stryk. Hon berättar hur hon som
2-åring duschades i kailt vatten,
när hon fick ett utbrott. De enda
kamrater hon ville leka med, var
arbetarnas söner på hennes mors
gård. Hon visar oss den religiösa
dubbelrnoralen. Hennes mor var
hysteriskt rädd för kommunister.
Marie frågar vad kommunister är
för något. Modern svarar att det
är arbetare. "Jag begrep ingen-
ting. Kommunisterna verkade va-
ra farliga människor och ändå sa
min mor alltid: "Man måste va-
ra artig mot arbetarna, de är män-
niskor som har det svårt, fattiga
människor". Eller "Det finns ar-
betarbarn som inte har någon mat
på tallriken, inte en leksak att roa
sig med. Du borde tänka på
dem när du slösar så där." Man
hade lärt henne att ". . . man skul-
le äIska varandra, dela med de
fattiga . . ." Men när de fattiga be-
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gärde på annat sätt än att tigga på
gatan, skulle man inte ge dem nå-
got."

M.C. var rädd för allt. Det sexu-
ella. Flickor har ingen sexualitet.
De ouppfostrade. Man skall alltid
behärska sig och vara behaglig.
Det smutsiga. Mens, bakterier,
kiss och bajs. Rädslan blir ångest
som framkallar hennes ständiga
blödningar, efter det att hon har
fått sina 3 barn. Hon kallar allt
detta för SAKEN. "Alla förmår
inte uppfatta saken. Saken känns
inte igen förrän den biivit galen-
skap eiler geni. Men mellan dessa
båda poler, när är den fantasi el-
ler fantasma, raseriutbrott elier
blomsterarrangemang, klok gum-
ma eller läkare, häxa eiler präst,
skådespeleri eller besatthet?"

Men M.C. visste. Hon gjorde
uppror. Hennes uppfostran kunde

aldrig förtrycka henne helt och
håIlet. Men man försökte. "Den
enda del som hade förbiivit
oskadd var mitt sinne för saken . . .

i mitten av min kärleks stora klot
fanns en hård kärna som bestod
av förakt tiilsatt med högmod."

Hon gick till "återvändsgatan".
Där bodde psykiatrikern. Där
blev hon pånyttfödd och fick bör-
ja Iära på nytt. "Jag var på åter-
vändsgatan för att bli fullständigt
frisk." Där ligger hon på en divan
och orden bara väIler ur henne,
befriar henne. Hon gör djupdyk-
ningar i själen. Stundtals är bo-
ken spännande som en deckare.
Hon hör ett ljud. Det återkommer
ständigt i hennes skalle. Da, da,
da . . . Hon ser ett öga i slutet av ett
rör. Hon värjer sig. Hon vill inte
veta vad det är. Hon är ett späd-
barn. Hon . . . Nej, jag ska inte tala

om mer. Svaret är fantastiskt.
M.C. talade och analyserade sig

frisk. Hon har accepterat sina fel
och brister. Begreppet synd exi-
sterar inte 1ängre för henne. "Mi-
na goda egenskaper... De av-
skaffade synden.. . Det var inte
längre frågan om att skjuta undan
eller undertrycka dem . . . utan det
gällde att tämja dem och vid be-
hov använda dem."

"Orden som befriar" känns för
mig som för M.C. när hon hade
läst böcker hon gillade.

"Efter att ha läst dem glupskt,
under svettning, hade jag slagit
igen dem med smärtsam saknad.
Jag skulle ha velat stanna kvar
mycket längre bland deras sidor,
skyddad av deras kraft, deras
skönhet. deras mod."

Barbro Westin

Enel Melberg:
Medeas döttrar
Modershjärtat
Prisma

Någon kärlekens höga visa är det
definitivt inte som Enel Melberg
velat delge sin publik i sin se-
naste roman "Medeas sYstrar"'
Vart boken syftar fick jag anled-
ning att fråga mig åtskiliiga gång-
er under läsningen. Det handlar
mycket om relationer, svartsjuka
och ägandebegär.

Kompositionen är spännande -
att föra fram innehåIlet på flera
olika plan och skapa både sPän-
ningsförhållande och distans ge-
nom att låta berättelsen om anti-
kens Medea och hennes nutida
systrar löpa parallelit. TYvärr
blir resuitatet inte så lyckat. En
av anledningarna till att romanen
känns så kvav kan vara att olika
bitar fogats samman till en be-
rättelse som förmedlar väldiet Ii-
tet av livets alla krav och möjlig-
heter. Människorna i boken svä-
var mer eller mindre fritt, trots
alla sina kurser och de erotiska
äventyr som äger rum där. Vikti-
ga bitar saknas, samtidigt som
där enligt min mening finns en
hel del dödkött.

De ansatser till kvinnokamP
som kommer fram förefaller mig
mera vara frukten av teoretiska
diskussioner än av vardagskrav
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och realiteter.
Psykologen Barbro analyserar

och relationsfunderar, hennes
syster Eva har dåligt samvete för
att hon inte kan ställa upp på de
krav som hennes sammanboende
ställer. Han utgår å andra sidan
från sina egna värderingar och
framställs som något av en kurs-
donjuan. Samtidigt som han sägs

vara en skärpt och mjuk kille.
Varför det då?

Kanske blev besvikelsen extra
stor därför att jag strax innan
läst Enel Melbergs debutroman
"Modershjärtat". En bok som
onekligen innehåller positiva an-
satser och vackra förväntningar.
Författarjaget berättar där om
sina kvinnliga släktingars liv.
Hon riktar ljuset mot moderns
generation och mot kvinnorna i
generationen dessförinnan. Glim-
tar ges från livet i Petersburg och
Estland och från hur det är att
komma flyttande till det s k sven-
ska folkhemmet.

Författaren ger bl a läsaren an-
ledning att fundera vidare På den
viktiga frågan om invandrarbar-
nens rätt till identitet och svårig-
heterna att nå fram till en sådan.
Det räcker inte med att få till-
gång till estländsk historia i scou-
terna och behärska svenska Per-
fekt i skolan. Det behövs kanske
någonting mer, och säkert är att
det inte finns några universallös-
ningar. Handlar exempelvis kon-

flikten med modern i samband
med skilsmässan enbart om kol-
lisionen melian två moralupp-
fattningar beträffande synen på
familj ebegreppet? Dotterns klätt-
rande mellan olika samhällsklas-
ser, de olika uppväxtvillkoren,
den "vanliga" generationsklyf-
tan gör konflikten samrnansatt.
Vad rymmer sig bakom och i för-
längningen av den ömsesidiga
oförståelsen mellan mor och dot-
ter?

Dialogen mellan berättarjaget
och hennes syster ger viss relief
åt berättelsen. Ju längre bort hän-
delserna i berättelsen sträcker
sig, rent tidsmässigt, desto rakare
blir också framställningen. När
berättarjaget tangerar sin egen si-
tuation här och nu blir det hela
mer kaotiskt och rörigt. Distan-
sen försvinner och lovtalet, i alla
tonarter, till den älskade är bå-
de rörande och ologiskt. Precis
som i verkligheten. Det räcker
inte att känna sina rötter för att
livet i detta nu ska gå på räls. Spe-
ciellt inte i en tid då alltfler är
medvetna om att det inte finns
någon förutbestämd "livsrä1s".
Utan att alla istäiiet borde ges

kraft och möjlighet att forma sitt
eget underlag.

Tyvärr följdes denna löftesri-
ka debut "Modershjärtat" av en
snabb, i mitt tycke alltför snabb,
återkomst i och med "Medeas
systrar" Kersti Jalava
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