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Blända blir Bländor
År 2010 öppnades en ny passage mellan två gator i Växjö centrum som kom att kallas
Bländapassagen. Det fanns också en idé om att en konstnärlig utsmyckning skulle
uppföras och jag tillfrågades om att göra ett skissförslag. Förutsättningarna var: en
skulptur föreställande Blända.
Mina kunskaper om Blända var vaga och grundades mest på vad jag lärt mig när
jag gick på lågstadiet i Alvesta på 70-talet. Därför började jag söka information om
Blända och det ledde mig in på olika spår. Materialet var gediget och gav mycket
utrymme för konstnärlig tolkning.
Det jag först fastnade för var originalsägen om den fiktiva kvinnan Blända, skriven
i slutet av 1600-talet av Peter Rudebeck. Originaltexten har omarbetats flitigt och
överensstämmer mer eller mindre med originalet. Mångfalden av berättelser uppmuntrade mig att tillåta tolkningsfrihet i mitt eget arbete med Blända. Något annat
jag tog fasta på var att med Peter Rudebecks sägen, om den starka Blända som
försvarar Värend mot danskarna, genomdrevs politik. Den lika arvsrätt som fanns
mellan kvinnor och män i trakten kunde bevaras med hjälp av en uppdiktad berättelse
Genomgående var också att Blända framställdes som en hjältinna och förebild.
Hon var smart, stark och modig. Hon vann visserligen med våld över danskarna
men jag kunde förlika mig med att det var sättet att berätta en hjältesaga på
1600-talet.
De bilder som jag stötte på när jag letade material om Blända föreställde ofta
kvinnor klädda i den traditionella Värendsdräkten. Anledningen visade sig vara det
röda bältet, listan, som bärs till dräkten och symboliserar lika arvsrätt mellan män
och kvinnor.
Det fanns en kvinnojour, en gata, en grupp företagare, skolarbeten och till och
med en skulptur av Blända. Många hade använt Blända för att manifestera något.
Kanske kunde det lett till att jag kände mig uttråkad, att mycket redan var gjort.
Istället såg jag det enorma behovet av kvinnliga, historiska förebilder. Att andra
hade intresserat sig för Blända gav henne ännu större potential.
Efter researcharbetet började jag skissa på skulpturen. Min intention var att försöka skapa en symbios mellan den historiska Blända och en Blända i vår samtid. Hon
skulle också fortsättningsvis vara en hjältinna, smart, stark och modig. Gestaltningen
tog form av en superhjältinna från fiktionens värld sammansmält med en kvinna
klädd i den traditionella Värendsdräkten. I folkdräkten fanns redan attributen för
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en superhjältinna i form av kappan som såg ut som en mantel, hättan formad som
en hjälm och det dekorerade midjebandet som gav status och tillhörighet. De röda
detaljerna i Värendsdräkten med sitt starka symbolvärde, bevarade jag i den slutliga
skissen.
Mitt förslag presenterades för fastighetsägare i Bländapassagen men man ansåg
sig inte ha råd att uppföra skulpturen. Det fanns inte längre någon beställare, någon
ekonomi eller bestämd plats för min gestaltning av Blända.
Det som däremot fanns var mitt intresse men också andras intresse för och engagemang i Blända. Skisserna vilade under en period men fick förnyad kraft då Växjö
kommun intresserade sig för skulpturen. Förslaget omarbetades och fick nu ett ännu
tydligare fokus på jämställdhet. Blända skulle inte ha en bestämd placering utan dyka
upp på olika platser för att belysa och aktualisera jämställdhetsfrågor.
Genom mitt arbete på Linnéuniversitet och genom mina efterforskningar kom jag
i kontakt med personer som på olika sätt berört Blända eller den kontext hon representerade. Engagemanget var stort och det gav mig idén att sammanställa en publikation med texter kopplade till skulpturprojektet. Texterna var början till det som kom
att bli den här publikationen och återfinns under delen som benämns ”Ur kraften av
Blända” tillsammans med illustrationer gjorde av mig.
Jämställdhetsfrågorna blev mer och mer angelägna i projektet och jag ville använda den potential som jag upptäckt. Det som tydligt saknades var medverkan av
de unga kvinnor som skulpturen hade som syfte att uppmuntra. Idén föddes då att
genomföra, vad jag kom att kalla, tre workshoppar som byggde på att unga kvinnor
med konstnärlig kompetens skulle få ta plats och synas i det offentliga. Alla workshopparna skulle ha tydligt jämställdhetsfokus. När det var klart att projektet tilldelats medel genomfördes idén. I den första workshoppen uppmuntrades deltagarna att
skriva moderna Bländasägner med inspiration av den sprängkraft originalberättelsen
genererat. Den andra workshoppen intog en mansdominerad plats, en idrottsarena,
och iscensatte en konstinstallation som ifrågasatte normer och makt. Den sista workshoppen samlade unga kvinnor med vana att ta plats på en scen och de producerade och framförde en föreställning med brännande frågor om jämställdhet. Inom
de tre grupperna skapades en stark sammanhållning, där alla deltagare kom att
kalla varandra Bländor som en bekräftelse på tillhörighet och gemensam sak. Varje
genomförd workshop finns presenterade och dokumenterade som egna delar i den
här publikationen.
Parallellt med workshoppar och publikationen pågick arbetet med skulpturen.
Den 8 mars 2017 placerades den ut för första gången utanför Växjö simhall. Därefter
har den rest runt och oannonserat dykt på fem olika platser. När detta skrivs har den
ännu inte fått sin slutliga placering. Under de senaste tio åren har skulpturer, särskilt
de föreställande kvinnor, skapat het debatt och motstånd i Växjö. När Blända kom
på plats hade jag därför väntat mig detsamma, ett avfärdande och ifrågasättande,
dels för att det är ett konstverk men också för att Blända representerar kvinnlig kraft.
Motståndet och misstron kanske finns men har inte letat sig fram till mig eller media.
Istället har gensvaret varit uppmuntrande, glatt och angeläget, diskussionen om
jämställdhet har varit närvarande. Kan det vara så att tiden är mogen? Att det faktiskt
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finns utrymme för kvinnliga förebilder? Att vi också upptäckt att nedmontering av
kultur och kulturarv gör livet fattigare? Eller upprör inte Blända därför hon aldrig
varit en människa av kött och blod? Det finns inga släktingar som kan göra anspråk
på hennes vilja. Eller är hon för liten och obetydlig i sin gestalt, med en kropp som
går åt det androgyna? Oavsett svaret tycker jag mig ha belägg för en sak och det är att
Bländas kroppsspråk framkallar en handling, framförallt av kvinnor. Med hakan lyft,
händerna i sidorna och bredbenta ställer de sig i position för att bli fotograferade,
bestämda att också bli bekräftade. På så sätt skapas en Blända till och en till och en
till…
Anna-Karin Arvidsson,
Konstnär och upphovskvinna till Bländaprojektet

Simhallen
Tidigt på morgonen den 8:e mars 2016 dök Blända upp för första gången, framför
entrén till Växjö simhall.
Simhallar är laddade platser där jämställdhet kan diskuteras utifrån flera perspektiv.
Kroppen står i fokus och det skapar utmaningar och otrygghet både i förhållande
till kön, makt och fysisk förmåga.

Universitetet

Två månader senare flyttade skulpturen till Linnéuniversitetet, en plats för utbildning
och karriär. Utbildning är en av de bästa vägarna för att nå jämställdhet. Att skolorna
och universiteten i sig är jämställda är förstås en förutsättning.

Parken

I slutet av maj tog Blända plats i Teaterparken, intill stammen av en ek.
Parken befolkas ibland av upprymda människor som tar del av olika evenemang.
Ganska ofta är den tom. På kvällen är den, liksom många andra parker, dåligt upplyst. Det skapar en otrygghetskänsla och oftare så om du är kvinna.

Äldreboendet

I början av juli flyttade Blända in på innergården på äldreboendet Borgmästaren.
Under ett liv som kvinna finns det förväntningar på hur man ska vara och förväntningarna fortsätter även när man blir gammal. Någon förväntas också ta hand om
våra äldre. Det är nästan alltid en kvinna, med låg lön.

Biblioteket

Under hösten landade Blända på Växjö stadsbibliotek. Bibliotek är precis som universitet en förutsättning för att nå jämställdhet. Där finns kunskapen men också
möjligheten att göra sin röst hörd. Titlarna, författarna, valen och berättelserna kan
hjälpa eller stjälpa.

Att skriva den moderna Bländasägen
När Peter Rudebeck tecknade ned sin Bländasägen på 1600-talet hämtade han både
stoff och struktur från när och fjärran , men handlingen fick sitt centrum i Värend.
I samma trakter, långt senare och utifrån ett större geografiskt område, närmare
bestämt Kronobergs län, har också deltagarna till Bländaprojektet hämtats. Nio
unga kronobergska kvinnor i åldrarna 18-35 år har rekryterats till den del av
projektet som handlat om att skriva den moderna Bländasägnen. I sökandet efter
deltagare står projektet i stor tacksamhetsskuld till skolbibliotekarier, universitetslärare och andra personer som på olika sätt hjälpt till att sätta samman en grupp av
kompetenta och kreativa kvinnor med olika bakgrunder, både geografiskt, socialt
och kulturellt.
Gemensamt för deltagarna är att de delar ett starkt intresse för att skriva. De har
alla erfarenheter av att skriva – om än av olika slag, skiftande genrer och i varierande omfattning. Den yngsta av deltagarna är fortfarande gymnasist medan en av
de äldre i gruppen redan har gett ut en egen roman. Ett par av deltagarna har prisats
för sitt skrivande och inte mindre än två har blivit nominerade till Lilla Augustpriset. Alla är de överens om att skrivandet är en stor och viktig del av livet, och att
det kan vara ett verksamt verktyg för den som har något att berätta, som försöker ta
plats och vill bli lyssnad på.
De tre workshopparna som varit grund för deltagarnas författande av moderna
Blända-sägner har haft ett normkritiskt perspektiv och använt kreativt skrivande
som metod. Med en normkritisk utgångspunkt problematiseras även ledarens roll.
Resultatet blev bland annat att även jag kom att delta i workshopparna på liknande
premisser som övriga deltagare, samt bidrog i skrivprocessen med en egen text.
Träffarna har haft olika innehåll. Den första fokuserade på Bländasägnens tillblivelse och hur den har använts på olika sätt och i olika syften genom historien. Träffen belyste även kvinnors krav på att få ta plats och hur de har sett ut både historiskt
och i nutid, utifrån andras perspektiv liksom utifrån gruppens perspektiv.
Trots att Bländasägnen utgör en grund för projektet kom vi överens om att texterna inte måste handla om henne, eller skrivas i sägnens form utan snarare fungera
som inspirationskälla till deltagarnas egna berättelser om att vara unga kvinnor
kopplat till betydelser av att få ta plats eller inte få göra det. Utifrån en annan tanke
om platsens betydelse, närmare bestämt om hur den kan påverka vår inspiration
och vårt skrivande, bestämdes tidigt att de tre workshopparna skulle äga rum på
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olika fysiska platser. Den första workshoppen hölls passande nog på Det fria ordets
hus i Växjö. Den andra workshoppen var på Sagomuseet i Ljungby och den tredje
på Elin Wägners Lilla Björka.
På Sagomuseet belystes genrer inom det muntliga berättandet, såsom sagor,
sägner, legender och myter. I den tredje workshoppen, slutligen, träffades vi på
Elin Wägners Lilla Björka i Berg. Temat för denna sista workshop var kvinnors
skrivande, och hur villkoren för kvinnors skrivande har sett ut och ser ut.
Eftersom varje workshop var begränsad i tid kom de mest att fungera som en
input för deltagarnas skrivande. Träffarna blev tillfällen för gemensam reflektion
och samtal om sådant som skrivandets villkor, berättelsernas innehåll, om att ta
plats och om jämställdhetsfrågor i vidare bemärkelse. Själva skrivandet av texterna
ägde således främst rum mellan träffarna, enskilt och i merparten av fallen under
en längre tid. Resultatet har blivit tio helt nya texter som på olika sätt, och mer eller
(oftast) mindre tydligt knyter an till Rudebecks Blända-sägen, till erfarenheter av
att vara ung kvinna i vår tid – och i andra tider – och till erfarenheter av att ta plats,
eller av att inte få plats. Nu är de på plats. Här ges de plats. Varsågoda att dela den!
Marie Eriksson
Workshopledare, historiker och genusforskare
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Jordmån
Malin Gehrman

Någon gång för mycket längesedan, innan de vindlande trapporna och ändlösa
korridorernas tid. Bland de andra katatoniska och metamorfoslängtande kropparna som sträckte sig mot himlen. På platsen där alla trappor gick upp i hjärnan, där
vitala vävnader var lika lättantändliga som tunna hårstrån. Pfft, och så väck! Här
kommer Mary till undsättning, alla omaka flickor. Man aktar sig för sådant man inte
kan ta sig ur på egen hand. Mary ja, tänkte hon medan hon vek av från stigen som
ledde runt boningshuset och svängde av ner mot ängana. Trasdockorna, knasdockorna. En känsla av ovägd lust fyllde hennes mage, gjorde henne tung, fnasig, nästan
förstenad inför det kommande. Hon letade efter något. Något som hon själv sedan
länge glömt men som hennes kropp tycktes minnas. Hon kunde känna det nu likt
elektrisk våg-or i tungan, förvecklingar i maggropen och en våldsam smärta i
käkarna. Det rev i bröstet och blodkropparna skavde i sitt omlopp. Hon blev yr och
andfådd där hon gick. Fötterna smet undan framför blicken. Vad hade hon gjort sig
skyldig till? Vem var det hon hade övergivit? Mary? Nej, inte Mary. Henne överger
man inte. Jag är Mary - ett geni, en tjuv. Mary hade varit en sköld hon burit med sig.
En brinnande röst som hon sköt framför sin längtan. Den här kroppen är min. Den
är min, ekade orden innanför hennes panna. Hon tittade bort mot skogsbrynet där
hon visste att myrmarkerna tog vid efter några kilometer. Kanske var det så att den
här kroppen var hennes nu. Men det fanns en tid då hon inte kunde särskilja den
från omgivningen. Då, när hon fortfarande var en annan.
Efter en stunds planlöst vandrande stod hon framför vad som såg ut som ett fallfärdigt träskjul. Öppningen gapade svart och tom. Dörren var sliten ur gångjärnens
grepp och låg slängd några meter längre bort. Skogen hade krupit så nära inpå att
det om sommaren måste vara omöjligt att urskilja från grönskan som omfamnade det, men nu blottade de kala grenarna oaktsamt sin hemlighet. Det rådde en
uppskruvad tystnad. Trots att iskristallerna klingade i den klara luften kände hon
plötsligt hur en varm vind strök henne utmed nacken. Hon tittade uppåt och tyckte
sig se mörkgröna kronor svaja intill himlens blågrå bryn. Som ur en elektrisk storm
återkom minnet plötsligt i utbuktande, magnetiserande bilder. Likt upphettade
fotografier flöt bubblande motiv ut över hela hennes synfält. Hon kunde skymta
någon vars flackande tunna figur var obehagligt bekant. En genetisk palindrom, en
stickande känsla i nerverna, som om ansiktet höll på att lossa från kraniet. Och att
under det väntade ett annat ansikte. Hon hörde trädkronorna strö sin knastrande
klang över himlen, sedan blev det tyst. Bilderna försvann och hon var återigen
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ensam.
Skjulet gapade misstroget framför henne. Men nu kom hon ihåg vad det var för en
byggnad. Det var det gamla dasset hon hade hittat fram till. Hon kom att tänka på
dess sura stillastående luft om sommaren. På papperstunna insektsskal i skiftande
färger som låg och vaggade med magarna uppåt på fönsterblecket. Hon mindes
hur hon hade gnuggat sig ren med fuktiga löv vars ostadigt gröna nyanser rann
ner för insidan av låren. Upprymdheten och besvikelsen över att kroppen öppnat
sig för henne utan att hon hade bett om det. En hemlighet hon inte varit beredd att
dela ännu. Stigar av blod hade löpt inifrån kroppen och ut. Hon hade känt det som
att världen var svedd och ofruktbar. Huden vek sig som brända fiskfjäll i värmen.
Köttet vibrerade över skelettet och helt plötsligt var du där, viskade hon ner över
bröstet. En annan, en främling. En upprymd tomhet. En ohejdad lust att förgöra
den andra. Och så den andra; övergiven, namngiven – besegrad.
Hon suckade och klev in på utedasset. Spindelnäten hängde bävande i den kyliga
luften. Hon lutade sig framåt för att kunna se väven lysas upp av det svaga solljuset. De tomma insektskropparna påminde om tahitipärlor där de hängde i nätet.
Det blågrå eftermiddagsljuset gav dem en sällsam ton. Något hade dämpats den
sommaren. Liksom alla andra ljud hade det tystats av den bekännande kroppen.
Det måste finnas här någonstans, tänkte hon. Efter att ha sökt igenom hela dasset
utan resultat bestämde hon sig för att gå tillbaka samma väg hon hade kommit.
Hon hann dock inte långt förrän hon hörde ett underligt läte bakom sig. Det var
avlägset först. Som en flugkropps svaga trummande på andra sidan ett fönster. Hon
stannade upp och lyssnade. Hon kunde inte ha missat något, tänkte hon och skulle
just fortsätta gå när ljudet eskalerade. Lätt irriterad vände hon hastigt och gick med
bestämda steg tillbaka i riktning mot dasset. Knappt hade hon svängt om hörnet
på byggnaden förrän hon slog foten i ett klotliknande föremål. När hon böjde sig
ner för att plocka upp tingesten hörde hon hur något smet in i skogen. Hon tyckte
sig fånga en mager gestalt i ögonvrån men stunden var över så snabbt att hon inte
kunde vara säker. ”Hallå, är det någon där?” För en stund var hon helt stilla. Ljudet
från hennes eget brusande blodflöde intensifierades i den bedövande tystnaden.
Hon satte sig på huk igen och tog upp den runda tingesten. När hon såg den på nära
håll förstod hon att det var ett getingbo. Ompa. Ordet kläcktes varsamt på hennes
läppar. ”Ompa”, upprepade hon och såg på boet som om hon väntade sig ett svar. En
spricka hade bildats från ingången och uppåt. Försiktigt försökte hon glänta på den
genom att föra in tummen och vicka fram och tillbaka men hon gav upp av rädsla
att förstöra den helt. Kanske kan man skala den som en frukt. Avlägsna lager efter
lager? Nej, svarade hon sig själv, det skulle ta för lång tid och eftersom det var fruset
skulle lagren falla sönder i småbitar. Hon tog fram täljkniven hon alltid bar i bältet
runt midjan. Under djup koncentration fullföljde hon med knivseggen sprickan
ända upp till toppen. Sen försökte hon återigen öppna det på glänt. De tunna väggarna gav vika och blottade sitt innandöme. Inuti skalet låg en kärna av små celler
och i dem frusna larver. Ännu längre in rörde hennes fingrar vid något som måste
vara drottningen. Ompa. Hon såg ut som att hon när som helst skulle vakna till liv
och flyga ut i vinterljuset. Drottning av getingar som virvlat runt hennes barndom
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en gång låg där inuti skalet och lös som en glödande kolbit. Det är honan som
sticker. Var hade hon lärt sig det? Hon kunde minnas ett uppdukat långbord, gäster
som irrbloss i hettan. Det är sensommar och getingarna surrar som berusade under
sina slöa irrfärder över det uppdukade bordet. Gästerna flaxar vilt med armarna
kring sig. Någon reser sig och välter i farten en vinkaraff som blöder ut över den
vita bordsduken. En röst intill henne viskar Det är honan som sticks. Taggen är en
förlängning av hennes äggledare. Orden fastnar hos henne. Stärkta av förundran
över hur ett organ kan övergå i en annan anatomisk funktion. Fortplantningsarsenal. Liv och död på samma linje.
Hon är tillbaka i vintern och ser ner på boet som ligger i händerna. Det ser ut som
en utomjordisk farkost. Framgnagt på solvarma husväggar. Hon minns det nu. Boet
hängde under taknocken till utedasset men under högsommaren upphörde allt liv.
Något tog sig in i trädgården och allt tystnade. Någon försvann och det enda liv som
pulserade var hennes eget. Försiktigt sluter hon boet och virar in det i sin sjal. Hon
bär det under armen hela vägen upp till bostadshuset. Var det detta hon kom tillbaka för? Hon är inte säker. När hon når fram till gårdsplanen framför huset vänder
hon sig om och vågar för första gången titta på det utan att vika undan. Fönstren ser likgiltigt tillbaka på henne. Färgen hänger i röda tungor utmed fasaden.
Bänken hon brukade sitta på står kvar men ett av benen är trasigt och knäböjer ner
i en snödriva. Snett framför huset ligger brunnen. Den syns inte under all snö men
hon vet att den är där. En nedsläckt korridor mellan kroppar som sträcker sig mot
himlen. Jag var ensam. Alltid. Det fanns ingen hud mellan mig och dig. Det fanns
ingenting.
När hon lämnade trädgården bakom sig var det som att överge en djupt oroande
dröm för att slussas rakt in i en annan. En vars detaljer var så bedrägligt bekanta
att man vågar göra sig hemmastadd. Drömmen alldeles innan drömmandet tar slut.
Hon befann sig ännu där och såg omvärlden som avlägsna speglingar på vattenytan.
I periferin kunde hon känna någon röra på sig. Mary och de andra var på väg. Hon
föreställde sig hur deras ansikten trädde fram likt nystöpta vaxdockor i månljuset. Tidlösa förvecklingar från åldrar bortom hennes. Hon skulle invänta dem.
Tvätta bort askan ur deras ansikten och smörja det styva lädret i deras skor. Sedan
skulle de fortsätta, tillsammans. Hon såg upp mot himlen. Likt frosttäckta maneter trängde pulserande nebulosor fram genom natten. Hon tyckte att de sträckte
sig efter henne. Vintergatan påminde henne om fruset rom som virvlade i nattens
strömmar, speglandes all förfluten tid. Inuti denna vita värld där all rörelse tycktes
ha upphört, slog ännu ett hjärta i sitt slutna blodomlopp. Ompa. Hon var Ompa. Ett
surrande hördes inifrån boet. Hon kände hur något krängde inuti cellerna. Snart
skulle de papperstunna väggarna ge vika.
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Ta på. Mig.
Sofia Dorotea Svensson

När du kliver över tröskeln in i hallen tar jag av mig min ljusa blus och lägger den
mot dina fötter. Det är egentligen för kallt för att vara juli. Med dig in släpar du
sommarnattens kyliga luft som doftar syren och nyklippt gräs och min panna blir
lika räfflig som havets botten när jag känner lukten av någonting annat, något som
jag aldrig har känt förut. Doften kryper närmare mig, lägger sig som ett extra hudlager, en klibbig, oljig hinna på min kropp och fastän jag varje dag efteråt kommer
att skrubba varenda cell i det dimmiga badrummet, gnugga med tvålen tills mitt
skinn är blankt som koppar, kommer doften att vara min skugga. Istället för att
springa fram till mig lutar du dig mot ytterdörren och scannar mig uppifrån och
ner och synen får min haka sjunka. Förutom att din hy har blivit en nyans mörkare kan jag inte skymta någon påtaglig förändring. Det mörka håret kryllar sig
fortfarande vid öronen och uppåtnäsan är lika nyfiken som vanligt och hela din
existens får mina biologiska byggstenar att elektrifieras. Om du skulle säga mitt
namn hade jag rusat fram till dig och dragit av dig den vita t-shirten för att låta
mina fingertoppar dansa på dina revben, jag hade räknat dem med samma entusiasm som en moder räknar sitt förstfödda barns tår vid födelsen men du säger aldrig
mitt namn. Du säger ingenting.
När du sätter dig vid datorn för att kolla på film tar jag av mig mina tajta jeans och
lägger dem mot dina ögonlock. Jag binder fast byxbenen runt ditt ansikte samtidigt
som jag konstaterar att jag kan se ungefär 17, 53 % av skärmen bakom dina breda
axlar. När du snabbspolar igenom filmfrekvenserna fastnar mina hornhinnor på
tavlan ”Medusas Flotte” som hänger ovanför min bokhylla. Människorna vars
blickar är fästa på horisonten befinner sig mitt i det stormande havet och de viftar
med armarna i skyn och jag frågar mig själv om det kommer att komma någon
räddning. När jag var liten brukade min mamma ta med mig till stadens konsthall.
En gång satt samma tavla upphängd på en spik i det trånga rummet som fick mina
kinder att glöda. Min mor viskade med sina rödmålade läppar att den var skapad av
en man som hade intervjuat de få överlevande på de ihopsnurrade träpålarna. När
de långa gardinerna var böljande vågor i sensommarluften berättade min mamma
att de som hade klarat sig från att bli tagna av Poseidon hade gjort saker som ingen
5-årig flicka skulle behöva höra. De hade dränkt människor för att sedan knapra på
deras livlösa lemmar. Allt för att möta gryningen en gång till.
När du fyller dina lungor med cancer på balkongen tar jag av mig mina strumpor
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och lägger dem mot dina läppar. Du blåser upp dem till ballonger och de flyger iväg
mot den nakna, mörka himmelen ovanför oss när jag ryter: ”Varför lämnade du
inte kvar en till mig?”, och skakar på det tomma paketet som du har slängt bredvid
askfatet. Dina axlar rör sig någon centimeter upp och ner i lodrät riktning när jag
höjer mitt tonläge en kvint och skriker att det är du som måste köpa nästa paket.
Mina röda blodkroppar hinner rusa ett varv i blodomloppet innan du plötsligt står
framför mig och röken som du blåser ut är en tsunami och jag måste kippa efter
andan för att inte kvävas. Jag börjar frenetiskt bita på mina nagelband när du håller
upp den glödande tobakspinnen några millimeter från min bröstkorg och min mun
fylls med slemmig tång och den salta smaken får mina mungipor att sjunka lika
långt ner som min blick. Och när jag med en hackig stämma frågar om Frankrike
var vackert på sommaren säger du att du inte har lust att prata mer, fimpar mot
balkongdörrens karm och jag tänker att det nästan är synd att du aldrig kommer att
få reda på vad jag gjorde på midsommaraftonsnatten.
När du sakta kryper ner i sängen tar jag av mig min push-up bh och lägger den
mot dina skulderblad. Din ryggrad är täckt av ett tunt, gnistrande frosttäcke och
kylan får mina bröstvårtor att bli styva. Bredvid de ljusa krutresterna på mina
bröst, spåren från puberteten som för flera år sedan har exploderat i min kropp,
ristar iskristallerna från dina kotor in nya jack, ytterligare skåror som talar om var
jag har varit men inte vart jag är på väg. Och om jag hade varit en kille hade jag
våldtagit dig. Jag hade kört in en del av mig själv inuti dig för att höra dig skrika, se
dig gråta och känna lukten av din växande skam. Men jag föddes med fel vapen, jag
föddes kapitulerande. Det är du som bär granaterna, glavarna och gevären och jag
förblöder i sängen som är 180 centimeter bred. Mellan sidenlakanet och det tunna
täcket tar du ifrån mig allt jag äger och allt jag någonsin kommer att få. Du är ett
lejon men när jag sluter mina ögon förvandlas du till en kattunge och i takt med
mina drömmar försvinner alla hårstrån från din päls och du blir lika naken som jag
fast du inte har tagit av dig ett endaste klädesplagg.
När du kliver ut över tröskeln på morgonen tar jag av mig mina trosor och lägger
dem mot dina händer. Jag biter mig i läppen när du trycker ner det tunna, turkosa
tyget i din jackficka och när textilen fastnar i din dragkedja hoppas jag att hennes
läppar var brännande Arktis-maneter. I samma sekund som dörren stängs glider jag
ner mot golvet med hallväggen som stöd mot ryggen. I det långsamma fallet drar
jag med mig jackorna från galgarna och väl nere kryper jag ihop i fosterställning
under flera skikt av tyg. När ringklockan äntligen ringer skakar jag av mig jackorna.
Jag reser mig upp. Jag rycker ett näsdukpaket ur en av lådorna i hallen. Jag snyter
min snoriga näsa. Sedan låter jag mina fingrar färdas mot den första knappen i min
blus för det är dags att ömsa skinn igen och mina hudlager är inbäddade i universums famn, de går att skala bort i en oändlighet innan vi når fram till mitt skelett.
Och jag tar av mig.
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Legenden om
Denenda
Marie Eriksson

Det var lördagmorgon, ledigmorgon och sovmorgon. Hon vaknade ändå med ett
ryck. Svetten omringade henne som en aura efter klimakterievågorna som rullat
in under natten. Vallningar av heta bränningar och kylslagna frossbrytningar. Om
vartannat. Det kändes som att ha en trasig termostat inbyggd i kroppen. Sämst
fungerade den om natten då den nyckfullt slog av och på, av och på. I samma tickande takt pockande minnena som trängde sig på i mörkret. Det var smutsrosasoftade polaroidbilder med en leende mamsi och en piprökande pappsi som
flimrade förbi – i mjuka dunklet bakom hennes ögonlock. Där fanns också de
oframkallade bilderna som oformligt låg och flöt i sina ämbar i mörkerrummets
röda punktljus. Hon hade aldrig sett bilderna eftersom hon alltid vaknade innan
morgonljuset lösgjorde dem ur skuggorna. Ändå visste hon att de hade att göra
med mormors berättelser från landet i öst; om brunrockar med stenansikten och
brinnande blick, om stöveltramp på marsch i rakbladsvassa rader, om krossat glas
och blod i den stjärnklara kalla kristallnatten. Om förlamande skräck, rälsen mot
helvetet och de förgörande eldarna som slog och stänkte mot den tomma himlen.
Om förintandet av liv.
Och sen: om De röda som kom, i pansar och konfetti, med löften och flygande
blad om fred och frihet. Med löften om en ny värld, byggd på nya drömmar formade till nya planer, stora planer, långa planer, många planer. Planlagt, tillrättalagt liv.
Storebror som ser. Överallt. Hela tiden. I hemmen, på torgen, i de långa köerna. Där
föddes mamsi. Där krympte hon, blev mindre, blev till ingen och nästan försvann
– trots att hon var den enda, den förstfödda och den högst älskade. Av mormor fick
hon namnet Denenda. Med mig och sitt namn i bagaget flydde hon till landet i norr
– med hopp om att åter bli någon, i en annan ny värld.
Den sovande småstaden i smålandet i norr vaknade när vårt tåg rullade in på stationen. På perrongen stod han och väntade: mammas, Denendas, nya Kärlek. Inte
den enda eller första, men största – hoppades hon att han var. Han och småstaden
tog emot oss väl och visade sig från sin bästa sida. Hans hus blev snart vårt hem.
Mamsi fick arbete och jag började skolan. Inte mycket var farligt i det nya landet.
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Det var en demokrati, sa mamsi, och jag tänkte att det var detsamma som att köerna var få och korta, och att inga kameror vaktade på oss. Tystnaden i småstaden var
stor men kvävde ingen. Det gick inte att se på människorna vad de tänkte. Det syntes inte vad de kände. Ansiktena var stela, men inga stenansikten. Småsten, gråsten.
Granit- och gnejsgrå var människorna. Grusade. Ibland sandbeigebruna, fjällrävengröna. Eller svart-vita – som på TV. I detta okolorerade kontinuum framträdde min
mamma som en främmande, färgstark fågel. Långa röda sammetskjolar svepte och
svängde om hennes ben, blombeströdda sidensjalar slingrade sig om hennes hals. I
öronen clips. Lack. Klapprande klack. Klick, klack. Hon hördes och lät höra om sig.
För mycket. Hon märktes. För mycket. Hon tog plats. För mycket. Jag skämdes. Och
skämdes för att jag skämdes.
Denenda skämdes inte. Hon var stolt. Mest över att ha skapat ett bättre liv för
sig och för mig. Och stolt över att vara mamma, hustru, arbetare. Att få vara med
och bygga vidare på det nya samhället som skulle vara för alla: Folkhemmet,
Välfärdsstaten. Hon arbetade i tysthet. Sju till fyra. Med sina händer, med sin kropp. Tålmodigt. Utan att störa eller stöka. Fyra veckors betald semester. Då hälsade
vi på i det gamla landet i öst. Under en av resorna låg den där i en dammig pappkartong: mormors dagbok. Med alla rader av rädsla, sidor av sorg, och vardagens
mellanrum. Det var berättelser om liv och död. En bok på liv och död. Nu. Den
fjärdelätta oroskänslan i magen fladdrar till, växer till, vispar runt. Illamåendet
stiger upp inom henne. Yrseln kommer efter.
Är det sig själv, Denenda, hon ser i badrumsspegeln? Är nu nu, eller är nu då? Är
hon i nuet eller redan i efteråtet? Hon hör stöveltrampen igen. De har börjat dåna
både i öst och i väst. De hörs här också, i landet uppe i norr. Men är ljudet inte lite
dovare här ändå? Lite mer dämpat? Och kommer det inte från en lite mjukare och
fotriktig allvädersstövel-modell – som inte sticker ut, som gör mindre väsen av sig
och passar in överallt? För alla väder, till alla kläder. Även till brunrock. Brunrockar
som fladdrar igen. Som breder ut sig igen. De matchar glömskan och det utbrända
minnet med kollapsade synapser; smyger sig fram och försöker fylla på i tomrummen efter de söndersmulade stora berättelserna. Orkar hon berätta? Om dagboken?
Kraften rinner av henne. All subjektivitet rinner av henne. Rinner nedåt. I pölen
som bildas av henne, under henne. När hon tittar ned är det mammans ansikte hon
ser. En åldrande kvinna. En kärring. En tant. Som färgen har runnit av.
Det är april. Hon sitter på sitt älskade kafé. Ensam. Med sin tidning som enda
sällskap. Hon Denenda. Utanför fönstret far en gatusopningsmaskin långsamt förbi
och virvlar upp de sista knastriga spåren efter vintern. Det är snart påsk, snart vår.
Igen. Asfalten blir sammetslen och ljuset tar redan en allt större plats av mörkret
som långsamt trängs undan. Hon undrar vart mörkret tar vägen om våren. Det
känns som att det har slagit läger i hennes huvud, och flyttat ihop med det dova
dunkandet som huserar där. Hon lyssnar. Dunkandet har rytmen av ett hjärtas slag.
Är det hennes eget hjärtslag som hörs? Är det någon annans? Mammans? Eller är
det stöveltrampen som hörs igen? Framåt marsch. Tramp, tramp, Trump. Ett, två,
ett, två. I takt. Makt. Vit makt. Otäck takt.
Vid bordet intill berättar någon att det är de nybruna som börjar samlas till
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demonstration på torget utanför. Det sägs att det är de som låter. Det pratas om
att de vill bevara smålandet litet, slutet. Stänga gränserna. Stänga inne. Stänga ute.
Rensa bort. Hålla rent. Från dem, de andra. Sådana som hon. Denenda. Hon hör
hur bilderna i mörkerrummet skvalpar runt i sina ämbar. Som stora isblock som
brutit sig loss och slår hårt mot varandra, på drift utan att komma någonstans. Vitrockar trängs i mörkerrummet, petar och plockar med pincetter på bilderna, trycker dem otåligt upp och ned i vätskorna. I jakt på resultat. Nya rön. De allestädes
närvarande granskande, mätande, vägande, värderande blickarna i rummet. Hon
står bakom dörren. Osynlig. Hyllor med flaskor och burkar av glas. Hon kan inte
urskilja dess innehåll. Instrument och apparater som låter.
Barnskrik som bryter igenom väggarna från ett intilliggande rum. Kvävda gråt.
Bakom dörren syns ännu fler hyllor med nya rader av flaskor och burkar och glasrör. Neongula skyltar med dödens skalle som symbol varnar för det som pågår.
Hon sveper den kalla kaffeslurken från koppens botten. Hon som är Denenda, den
andra. Sen rusar hon ut på trottoaren och in i folkmassan. Ur massan på torget
träder han, trampar han, och där får hon syn på honom – en av de unga ny-bruna med stenansikte, rakad skalle och hårda klackar. Hon hör inte vad det är han
skriker men känner hur hans hatfyllda gnistrande ögon får luften omkring honom
dallra.
Minnesbilderna vecklas ut för hennes inre. Hon ser dem nu. Alla bilderna hon
trodde var borta, bilderna hon inte längre kunde se visar sig för henne nu. Först
långsamt en efter en, men snart snabbare och snabbare som på ett smatterband, och
de bränner sig fast på hennes näthinna – bilderna. De smälter ned hennes hornhinnor. Blind blir hon i samma stund som hon svingar väskan, vapnet, mot hans
huvud.
Träffade hon? Hon minns inte. När jag visar henne fotot i lokaltidningen dagen
efter säger hon att hon inte kan se det. Mörkret är totalt. Både bakom hennes ögon
och framför dem. Det är helt svart. Tomt. Hon ser inte alla blombuketterna som
kommer i cellofanpapper till hennes dörr efteråt, från kända och okända beundrare.
Inte heller breven från dem som älskar och hatar henne kan hon se. Alla telefonsamtalen. Allt hat, all kärlek. Är det hennes känslor nu? Hon vet inte. De når inte in.
I mörkret och tomheten. Och tröttheten.
Hon orkar inte mer nu, Denenda. I den punkt där hennes inre mörker slukas
upp av mörkret utanför henne söker hon sig ensam till det höga tornet på Solberget i småstadens utkant. Famlar sig fram. Med sin kikare runt halsen klättrar hon
uppåt. Först upp på det höga berget och sedan vidare – upp i det höga tornet med
allt vattnet. Hon kan fortfarande inte se på grund av det stora mörkret. Tröttheten tynger och drar henne nedåt så hon har svårt att orka uppför. Det är brant och
tungt. Hon vill till ljuset, vill ha ljuset, vill vara ljuset. Högt där uppe vet hon att
det finns. Det gäller bara att ta sig dit. Plötsligt känner hon hur det kittlar till mot
utsidan av hennes ögonlock. Hon öppnar ögonen och ser ljuset, hur allt får färg
igen – hennes grå kappa blir blå. Som himlen. På ovansidan av hennes händer lyser
de tjocka ådrorna blå, som tecken på livet som ändå pågår därinnanför. Solens ljus
bländar henne. Bländar, blundar. Hennes ögon tåras. Är det hon som gråter, eller är
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det världen? Allt flyter ihop. Rasar ihop. Vattnet, tornet, berget, solen, tårarna. Och
där nere hör hon stöveltrampet igen. Det dunkar och dånar i hennes huvud. Hon
sträcker ut armarna som vingar. Vänder ansiktet mot solen och släpper taget.
Denenda är död och Denenda lever. Minnet av henne firas varje år när vintern
smält bort och ljuset trängt undan mörkret. 1 Då samlas småstadens alla människor
på det stora torget för att påminna varandra och andra om hennes mod och motstånd mot brunrockarna, de ny-bruna och vitmakten. Kvinnor svingar sina väskor
i luften mot den vårblå och hoppfulla himlen – som en symbol för småfolkens vardagliga kamp mot de makter och mörkerkrafter som hotar demokratin, människors
frihet och allas lika värde.

1 Den 13 april närmare bestämt.
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Jakten

Tilda Karlsson

Äntligen fick elden fyr! Med darrande händer la hon på en lite större gren. Brasan
var liten men den spred ändå ett svagt, behagligt ljus och lite värme letade sig in i
Åsvis frusna kropp. Hon visste att det egentligen inte var en bra idé att stanna. Hon
plockade fram den lilla dockan Tora gjort åt henne. “Här mamma” hade hon sagt.
“Jag gjorde den här åt dig. Ser du vem det är? Det är Skade! Hon ska ge dig tur när
du jagar. Sen när du kommer hem ska jag hjälpa dig att göra världens bästa gryta.”
Åsvi log när hon tänkte på sin dotter. Hennes man Styrkar satt troligen vid elden
med Tora, Herrik och Ingjerd nu. Tora tjatade säkerligen om att få höra sagan om
hur Oden fick sin häst, igen. Åsvi tittade ner på dockan. Hon förstod inte riktigt
hur det skulle föreställa Skade men omtanken värmde. Än så länge hade dockan
inte gett någon jaktlycka. Jaktens gudinna är kanske missnöjd med sin avbild? Åsvi
passade på att värma sig lite mat innan hon motvilligt släkte elden för att återigen
ge sig iväg. Med sin släde släpandes efter sig i snön traskade hon vidare.
Det var svårt att gå tyst i den knarrande snön. Hon ångrade att hon valt att
strunta i skidorna. De må vara osmidiga, men tysta är de. Då kvällshimlen var
lika svart som vanligt var det svårt att avgöra hur lång tid hon hade spenderat i
skogen. “Snälla”, bad hon tyst. “Låt mig se något levande”. Som om hennes böner
blivit besvarade hörde hon hur snön knakade. Hon stod blickstilla och la en pil på
bågsträngen. I mörkret kunde hon urskilja ett vildsvin. Hon svalde. Nu gällde det
att vara träffsäker. Skulle hon bara skada vildsvinet och förarga det var det risk att
hon skulle bli bytet. Bågen eller spjutet? Stämmer det att vildsvin har jättetjock hud?
Pilen kanske bara studsar ifrån? Men jag måste gå mycket närmare om jag ska använda spjutet, jag orkar inte kasta det så långt. Vildsvinet tittade rakt mot henne nu,
det hade upptäckt henne. Hon spände bågen. Siktade mot dess högra öga. Pilen flög
iväg. Som om tiden hade stannat såg hon hur pilen gick rakt mot dess öga men att
vildsvinet i sista sekund vred på sig. Pilen träffade i ryggen. Den studsade inte bort
som hon först befarat utan den stack ut ur bestens borstiga rygg när han sprang
mot henne. Hon slängde ifrån sig bågen och med darrande men kvicka händer
höjde hon istället spjutet. Han var nära nu. Hon hoppade undan och stötte spjutet
mot svinets hals. Hon träffade men det var inte tillräckligt. Med ett frustrerat bröl
fortsatte svinet attackera. Åsvi hoppade undan igen men hon fick inte fäste i snön.
I panik insåg hon att hon låg på rygg i snön. I nästa sekund tjöt smärtan igenom
henne. Hennes sida bultade och brände när hon stötte med spjutet utan att riktigt
se vart hon siktade. Spjutet tog emot något och vildsvinet brölade igen. Hon kände
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hur spjutet måste ha fastnat i svinet för hennes arm var nära att slitas ur led när han
försökte ta sig undan. Med all sin kraft tryckte hon, hoppades kunna skada svinet
ännu mer. Hon kände motståndet minska och strax efter ramlade en stor kropp
ner bredvid henne. Hon hade lyckats! Hon lyckades fälla ett vildsvin! Om hon bara
kunde röra sig också...
Minsta lilla rörelse fick tårar att fyllas upp i hennes ögon. Snön var dock kall och
behaglig mot såret. Tänk om hon kunde ligga kvar här, inte behöva flytta på sig. Det
gjorde väl inget om hon låg kvar här en stund till? Åsvi slöt ögonen en kort stund
och när hon öppnade dem igen stod två kvinnor framför henne. De var båda så
otroligt vackra och de utstrålade ungdom men vishet som bara kommer med ålder.
Den ena kvinnan böjde sig ner mot Åsvi och tittade med förstående ögon på henne.
“Stackarn måste ha olidligt ont” sa kvinnan. Hon började rota runt i en väska som
hängde runt hennes ena axel.
“Kommer hon överleva?” frågade den andra kvinnan som lutade sig mot ett spjut.
“Om hon ligger kvar här, absolut inte. Jag kan ge henne vård men jag kan inte
frakta hem henne också. Hela henne.”
Åsvi ville säga något till kvinnorna men inga ljud kom fram. Men när den första
kvinnan la något mot såret i hennes sida blev allt svart.
När Åsvi vaknade till nästa gång låg hon nerbäddad under en filt på en släde. Hon
försökte vrida sig om för att se vem som drog släden men hon upptäckte att hon var
hårt bandagerad och det var svårt att vrida på sig.
“Ligg still” sa en kvinnoröst. Åsvi kände igen den som den andra kvinnan, hon
med spjutet.
“Men…” Började Åsvi.
“Var tyst och ligg still. Jag fick inte Eir att hela dig bara för att du ska förstöra allt
arbete på en gång.” Åsvi var tyst. Hon fick en annan att hela mig? Varför? Vem är
den här kvinnan?
Åsvi föll in och ut ur orolig sömn tills släden stannade.
“Dags att vakna.” Långsamt började Åsvi sätta sig upp. Det gjorde ont men det
gick. Med lite hjälp från kvinnan lyckades Åsvi resa sig upp. Hon var tacksam när
kvinnan stack spjutet i hennes hand som stöd. I den andra handen fick Åsvi repet
till sin släde. Hon var tvungen att titta en extra gång på den. Där låg hennes vildsvin, men en del harar likaså. Kvinnan studerade Åsvi och sa sedan; “du hittar hem
härifrån va?” Hittade hon hem? Jodå, hon kände igen sig.
“Bra” muttrade kvinnan. “I din väska ligger en salva. Eir sa att du ska smörja in
bandagen med den och du skulle byta bandage morgon och kväll.”
“T-tack” var allt Åsvi fick fram.
“Hoppas hararna smakar.” Smått förbryllad stod Åsvi kvar när kvinnan började
gå in mot skogen igen. Det var inte alls långt hem nu, hon kunde se taken på husen
till och med. Det gick inte smidigt men hon kämpade sig bortåt.
Åsvi såg hur några figurer kom emot henne. Det gick snabbt att känna igen
Styrkar där han osmidigt tog sig framåt med bara en fot och en käpp som stöd. Med
honom kom två barn gående, Tora och Herrik. Tora bar stolt sin lillasyster Ingjerd
i famnen. Herrik började springa för att möta upp sin mor och gav henne en stor
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kram.
“Herrik” sa hon. “Kan du hjälpa mamma att dra släden?” Styrkar hade ett stort
leende när han såg vad som låg på släden men det slocknade när han såg hennes
bandagerade sida.
Hargrytan Tora och Styrkar lagade var fantastiskt god och hela byn pratade om
Åsvis bravad. Att döda ett vildsvin och fem harar och sedan skadad ta sig hem igen
med bytet! I flera år pratade byn om hur Åsvi hade gudarna på sin sida. De som
trott att familjen förlorat gudarnas gunst när Styrkar förlorade förmågan att ta
hand om familjen. Åsvi såg till att tacka gudarna redan dagen efter hon kom hem
från sin jakt. Hon offrade sitt dyrbaraste halsband med glaspärlor och silver till
Skade, jakten och vinterns gudinna och sin dyraste armring till Eir, läkekonstens
gudinna. Dockan Tora gjort hade en hedersplats i boningshuset och Åsvi berättade
för alla som frågade att den var på pricken lik Skade.
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Det är jag

Matilda Stjernquist

Det är tjugo år sedan jag fick samtalet som skulle vända upp och ner på mitt liv.
Tjugo år sedan hoodies förvandlades till kavajer, sömntimmar till arbete, hemmakvällar till finmiddagar. I kväll är det jag som tar emot priset till vårt företag.
Inte Mark. Inte Michael. Inte Kristian. Inte Bo. Det är jag.
”Det luktar hamburgare här inne.” Bo Andersson knyter en julröd slips medan
han ställer sig i dörrkarmen till min loge.
Jag blundar och sniffar, koncentrerar mig noggrant på lukten utan att vrida huvudet
åt hans håll.
”Hamburgare, persilja, jasmin och… solkräm. Visst luktar det solkräm?” säger jag
och tar ett bett av min haloumiburgare och lyckas precis fånga upp dressingen med
vänsterhanden innan den träffar min dyra klänning. Stylisten ger mig en förskräckt
blick. Sminkösen lägger handen för munnen. Bo ‘Rödslips’ Andersson sneglar
avundsjukt på mig.
”Men du ska väl ändå inte ha hela va?” Jag nickar.
”Jorå.”
”Du inser att sändningen börjar om… tio minuter? Och du ska in på scenen om
tjugo.”
Bo blickar ner på sin, i min mening, vansinnigt fula guldklocka. Han vrider
oskyldigt på armen så att jag inte ska missa att den åtminstone är av märket Rolex.
Det går att köpa många halloumiburgare för priset av en Rolexklocka. Cafeterian
är faktiskt öppen. Stylisten har fullt upp med att locka mitt hår medan sminkösen
omsorgsfullt lägger ett lager röd rouge på mina kinder. Tydligen är det ute att se ut
som en vampyr. Jag kastar en blick i spegeln.
”Jag vill också ha hamburgare.” insisterar Bo.
”Den var god. Chilidressing. Men vi får väl buffé efteråt ändå?”
Bo ser förvånad nästan chockad ut när jag vänder mig åt hans håll.
”Det var inte illa.”
”Nej, verkligen inte…”
”Jag menar inte chilidressingen. Eller buffén. Jag menar du, du är inte illa.” Han
kisar bakom glasögonen.
”Okej?”
”Vi får utnyttja det i marknadsföringen, i framtiden alltså. Förresten har vi skrivit
klart manuset för vad du ska säga. Det är bara att memorera.”
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Han lämnar papperslappen på sminkbordet och går för att ta plats i publiken. Jag
ser i ögonvrån hur både sminkösen och stylisten med möda försöker tjuvläsa talet.
Men jag vet att inte en människa kan läsa handstilen. Inte en människa förutom jag.
Det är Marks handstil. Jag kan se framför mig hur de satt och skrev det. Skrattade,
funderade och skrev. Tillsammans. Precis som de bestämde att hyra en stylist och
en sminkös. Tillsammans. Utan att fråga mig.
”Luta dig lite bakåt så kan jag locka det sista”, säger stylisten medan hon drar i
mitt hår. För varje sekund som går blir jag mer och mer lik Marilyn Monroe. Jag var
alltid team Audrey.
”Sådär! Då var vi klara.” Sminkösen strålar och ler patetiskt. Jag ler tillbaka och
frågar om jag kan få en minut själv för att andas. De båda nickar entusiastiskt och
lämnar mig ensam i rummet. Jag tar ett andetag. Drar i mina lockar och headbangar tills blomsterspännet trillar ur frisyren. Tar en servett och drar bort det mörkröda läppstiftet. Slänger Bos lapp i papperskorgen.
Time to rule.
För ikväll är det jag som tar emot priset till vårt företag. Inte Mark. Inte Michael.
Inte Kristian. Inte Bo. Det är jag.
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Tankebändaren
Michelle Krejci

“Mormor, mormor!” Flickan rörde sig otåligt där hon satt på det mattklädda golvet.
Hennes nätta hand skakade mormors knä och den gamla kvinwnan log ner mot sitt
barnbarn. “Jag har tråkigt mormor, kan inte du berätta om Erin Sázi?” Kvinnans
leende blev genast bredare när hon hörde namnet “Maia lilla”. Hon drog sin rynkiga hand ömsint genom flickans hår och sa: “Är det någon jag alltid gärna berättar
om är det Erin.” Maia log stort mot sin mormor och satte sig bekvämt, med sin
späda rygg lutad mot mormors ben.
‘’Det var en gång” började Maias mormor och fortsatte: ‘’för inte så länge sedan
en ung kvinna vid namn Erin Sázi. Hon var inte speciell på sättet som man brukar
säga att en person är speciell på. Hon var inget underbarn i tankebändning och
hade inte heller en underbar sångröst, en begåvning för matte eller en makalös
karisma. Men hennes vilja att göra vad hon älskade och att vara sig själv sades vara
utan dess like.
Erins högsta dröm vara att studera tankebändning, konsten att flytta föremål med
endast tanken. Men hon levde i ett samhälle där det fanns en outtalad lag som innebar att vissa yrken var könsbundna, bundna till ett kön. Tankebändningen var ett
sådant och ansågs vara männens konst, trots att det fanns många kvinnor som hade
förmågan. Erin brydde sig dock inte det minsta om några outtalade lagar.”
“Mamma, pappa!” Jag dundrade genom huset med brevet i högsta hugg, ett
brev som skulle avgöra min framtid. Jag blev så nervös av blotta tanken att hjärtat
dunkade i halsgropen på mig. “Raring”. Mamma kikade nyfiket runt hörnet från
köket där hon stod och lagade kvällsmat. Jag la ner brevet på köksbordet och såg
med förväntan på pappa, som tills nu hade suttit vid bordet och läst kvällstidningen i lugn och ro. Han stirrade på mig, helt aningslös om vad det här skulle
kunna handla om. Pappa harklade sig lite besvärat när tystnaden började dra ut
på tiden och drog handen genom sin grå kalufs på huvudet. Plötsligt lös hans ögon
upp. “Antagningsbrevet!” hojtade han och dunkade nävarna i bordet. Besticken som
mamma tidigare hade lagt upp så fint studsade hej vilt omkring och hon dansade
upphetsat omkring i köket och ropade: “Öppna det, öppna det!”.
Jag hade ansökt om fortsatta studier på en av landets tankebändarskolor och vad
som stod i brevet skulle avgöra om min dröm om att bli tankebändare skulle gå i
uppfyllelse. Jag lirkade försiktigt loss förseglingen som var av rött vax med skolans
symbol mitt i. Fjärilarna irrade omkring i magen på mig, och det pirrade så mycket
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att jag nästan trodde jag skulle kissa på mig. “Se så Erin” sa mamma och la en
stödjande hand på min axel. “Du måste öppna det förr eller senare.” Jag svalde hårt,
och slet upp brevet. Mina adrenalinstela fingrar fumlade med pappret innan jag
lyckades vika upp det.
“Kära miss Erin Sázi, det är med glädje jag meddelar att du har blivit antagen till
Kungliga tankebändarhögskolan, vänligen…” Min röst tonade bort, jag var alltför
för chockad för att fortsätta. Mamma brast ut i gråt och omfamnade mig med en
björnkram. Jag stirrade tomt framför mig medan hon gungade mig fram och tillbaka i sin famn. ‘’Jag kom in!”
“Erin var oerhört lycklig över att hon kom in på tankebändarskolan, men hade
hon vetat vad väntat henne hade hon tänkt två gånger innan hon hade ansökt” sa
Maias mormor och suckade. “Den flickan blev inte lämnad ensam på flera månader.”
De hade samlats kring husets ytterdörr tidigt på morgonen, en hel drös med journalister som hojtade och hade sig. Jag drog försiktigt undan gardinen från vardagsrumsfönstret och kikade ut. “Ger de aldrig upp?” muttrade jag och föll bakåt i
soffan med en djup suck. “De är rättså envisa” sa pappa från hallen där han hoppade
runt på en fot och försökte få på sig sin stövel. “Sötnos du vet att de där är mina va?”
ropade mamma från övervåningen. Pappa stannade till och stirrade på stöveln “Jag
tyckte väl att det var lite för trångt om foten.”
Maia protesterade mot mormors påstående och slog sin näve argsint i golvet
samtidigt som hon utbrast: “Det skulle hon inte alls! Erin är inte rädd för något!”.
Den gamla kvinnan skrockade åt Maias arga utspel och klappade henne på axlarna.
“Säger du det Maia? Var Erin inte ens rädd för en skock journalister?” Maia skakade
på huvudet “Nej, hon var inte alls rädd! Trots att de stod i hennes väg röt hon bara
åt dem. Såhär...” Maia kurade ihop sig, krökte fingrarna till klor och gjorde sin bästa
imitation av ett rytande lejon. Lätet var inte särskilt skrämmande, men den trotsiga vreden som skymtade i hennes ögon när hon mötte sin mormors blick fick den
äldre kvinnan att le stort. “Där har du det!” utbrast hon och drog sitt barnbarn till
sig. Hon fortsatte: “Erin röt inte, hon hade det inte i sig. Men den där blicken...” Hon
knackade försiktigt fingret i tinningen på Maia. “Den där blicken var det som fick
alla att till slut backa undan.”
Jag stirrade ner på mannen bakom receptionsdisken. ‘’Vad menar du med att ni
inte har ett ledigt rum åt mig?” Missnöjet i mitt ansikte fick honom att sjunka ner
i sin kontorsstol, men han höll fortfarande fast vid vad han sagt tidigare. “J-ja, s-ssom s-sagt...” stammade han, “vi har inga lediga rum för kvinnor, du måste förstå,
v-vi har inte haft en k-kvinnlig sökande sedan skolan b-byggdes.” Jag rynkade
pannan. I huvudet kunde jag höra mamma skälla åt mig om att sluta upp med det,
med hänvisning till att jag skulle få en permanent rynka till slut om jag fortsatte.
Men just i denna stund var det inte mitt största problem.
“Nej...” sa jag långsamt och försiktigt, som om jag pratade med ett barn. “Jag
förstår inte. Kvinnor har fått söka sig hit ända sedan skolan byggdes. Alltså
borde det finnas lämpliga studentrum för oss oberoende av hur få kvinnor som
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sökt. ”Jag tänker sätta mig här...” Jag sjönk demonstrativt ner i den väldigt obekväma stolen framför disken och fortsatte: “Och här tänker jag vänta på att du tar
dig ett snack med ledningen. Jag lämnar inte den här stolen förrän jag har nyckeln
till ett studentrum.” Receptionisten stirrade på mig. Under mitt rasande tal hade
hans ansikte blivit rödare och rödare och nu lyste det som en tomat i solen. Jag hade
gjort honom mycket besvärad och om jag inte misstog mig hade jag också skämt
ut honom framför hans kollegor som ogenerat kikade över sina axlar för att se vad
som pågick. En stöt av skam for genom mig, och jag undrade om jag hade varit för
hård mot honom? Men i samma stund drog mannen ett djupt andetag, ställde sig
upp och sa: “Javisst fröken, jag ska genast prata med rektorn. Om ni väntar här en
stund så kommer allt att ordna sig.” Jag gav honom mitt trevligaste leende som tack
och sjönk lättat tillbaka, djupt ner i stolen, i samma sekund som han vände ryggen
mot mig. Herregud!
Det tog nästan ett helt år innan journalisterna slutade rapportera om Erin Sázi.
Hela hennes första termin på Kungliga Tankebändarhögskolan finns dokumenterad
i tidningsarkiven med så mycket detaljer att det nästan är skrämmande. Men precis
som det brukar gå slutade också Erin att vara intressant efter ett tag. Journalister
och andra insåg att hon mest var som alla andra studenter, vare sig de studerade till
tankebändare eller inte. Men diskussionen upphörde aldrig helt och dagen då Erin
blev antagen till skolan spred sig nyheten som en löpeld bland resten av befolkningen.
‘Får kvinnor verkligen ansöka till Kungliga Tankebändarhögskolan?’ frågade de
varandra. ”Jag trodde det var förbjudet!”, utbrast någon. Heta debatter fördes i hela
landet, och särskilt män slängde med sina åsikter och värderingar i ämnet, fram
och tillbaka. Och det är nästan så att diskussionen om lämpligheten i att utbilda
kvinnliga tankebändare knappt har stannat av helt än idag. Men under tiden som
hela nationen bråkade om hur det skulle vara kunde unga människor, både män
och kvinnor, följa Erin när hon studerade till det hon alltid velat bli – och många
av dem följde i hennes fotspår. Året efter sökte hela femtio kvinnor till Kungliga
Tankebändarhögskolan och trettio av dem blev antagna!
Erin blev aldrig någon framstående tankebändare. Hon lärde sig aldrig att räkna
ut svåra matematiska ekvationer på några sekunder eller att lyfta cementblock som
vägde flera ton. Men hon hade hittat sig själv. Och som hon själv sa en gång: ”Är det
något jag lärt mig genom åren, så är det att det är viktigare att du är nöjd med dig
själv och med vad du gör än att samhället är det.”
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Och en kvinna på väg
Mariam Mirström

Hon var en kvinna.
Hon var en människa.
Men alla tänkte att hon var ingenting.
Hon kunde inte tolerera sin ensamhet.
Så lämnade hon sitt land.
När flygplanet lyfte, blev hemlandet mindre och mindre under henne.
Snart blev det bara till en liten ljus punkt.
I det ögonblicket fick hon en första känsla av frihet, som plötsligt omfamnade
henne i skyn.
Hon förde upp sina händer och, för första gången i det geografiska område som
kallades för hemland, fast inte där nere, på marken, utan här uppe, i himmelen, tog
hon av sig slöjan.
För första gången hörde hon sin röst, från ett huvud utan Higab, säga till sig själv
”Åh, vad lycklig jag är”.
I en lång rad av många stängda dörrar bakom henne blev hon aldrig rädd.
Hon kom till Sverige.
I Malmö hamn blåste det om natten och hon hörde vindens röst. Rösten var som
i symbios med hennes tankar och med hennes fantasi. Tiden hade ingen betydelse
där, hade ingen vikt. Efter några minuter såg hon två ljusa lampor – tåget ankom.
På tåget tittade hon ut genom fönstret
Hon upplevde de otroliga ögonblicken av frihet.
Hon sa till sig själv:” Titta hur snön faller, den vita snön kan vara tung, eller hur?”
Snöflingor som gled framför fönsterrutorna, kalla, tunga välkomnade henne.
Hon sa till sig själv: ”Efter vintern kommer alltid våren och våren älskar med himlen utanför fönstret, eller hur?”
Kanske måste jag begrava min bitterhet under de här ihållande snöfallen?
Den här våren!
Du är en ensam kvinna!
Du är en flyktingkvinna!
Du ska blomma!
Du ska vara en ny Blända!
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Min plats
Johanna Simonsson

Utrymme, plats, space, svängrum... luft. Jag heter Blända och jag får inte utrymme.
Jag är 15 år och jag får inte plats. Jag går i Hjärnerudskolan och jag får inte space.
Jag går i klass 8b och jag får inget svängrum. Jag vet inte vem jag är och jag får inte
längre luft.
Killarna i klassen tar allt utrymme, de tar all plats. Luften räcker inte till för oss
tjejer. Killarnas röster tar över, i klassrummet, i korridorerna. Kommentarer om allt
vi tjejer säger, vad vi har på oss och hur våra kroppar ser ut. Det svängrum som en
del av killarna har, tar de på bekostnad av oss tjejer. Vi hörs mindre, gör oss mindre
och strävar efter att få deras bekräftelse. Vi är gäster i killarnas rum och där måste
vi spela efter deras regler. Vi har inget eget utrymme, vi har aldrig fått en chans att
skapa det. Var är vårt rum?
En tisdag är killarna i klassen inte i skolan eftersom vi har en temavecka på
Hjärnerudsskolan varje år då vi ska besöka olika företag. Vanligtvis brukar vi gå
efter klasslistan när vi ska delas upp i grupper, då blir det ungefär jämnt fördelat
mellan tjejer och killar i varje grupp. Det blir bättre ordning på det sättet eftersom
vi tjejer kan lugna ner killarna, som vår klassföreståndare brukar säga. Det är ett
fenomen som jag i olika skepnader har blivit van vid under mina år i skolan, hur
många gånger har jag till exempel inte blivit placerad mellan två bråkiga killar för
att lugna ner dem. Det är en återkommande roll för oss tjejer, att vara den lugnande
faktorn i klassrummet, det är den platsen vi blir tilldelade.
Något händer när det för en gångs skull bara är vi tjejer i 8b. Vi får ta plats och vi
vågar räcka upp handen i klassrummet, vi kan skratta och prata på rasten utan att
behöva ha i åtanke vad killarna ska tycka. Vi får och vi kan och vi gör det.
På onsdag är killarna tillbaka, allt är som vanligt, de syns och hörs och vi drar oss
undan. Men jag vill få tillbaka det utrymme som jag hade igår. Det är mitt space
som killarna nu enkelt erövrar tillbaka från mig. Under gårdagen förstod jag hur vi
tjejer kan få vara när killarna inte är där och sätter tonen. Jag ska skapa ett rum åt
oss tjejer. En plats där vi kan höras och synas och inte behöva vara det lugna, stilla
och balanserade elementet vi alltid måste vara i klassen. För vi är så mycket mer
än det. Ett utrymme där vi kan forma våra egna rum. Jag behöver inte bilda en ny
nation med flagga och konstitution. Jag behöver bara börja med att ge oss några
timmar tillsammans, bara vi tjejer.
Jag bestämmer mig för att starta en grupp där alla som identifierar sig som tjejer
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är välkomna att vara med, vi börjar ses två timmar på fritidsgården varje onsdagseftermiddag efter skolan, vi pratar och vi lyssnar på varandra. Tillsammans
åstadkommer vi en plats där vi tjejer står i centrum. Vi får utrymme att växa och
utvecklas när det inte finns någon som försöker bestämma hur vi ska vara. Det är
än så länge bara ett andhål, men det är ett rum som vi kommer kunna bära med oss
ut i andra situationer, i klassrummet, i samhället.
Vi har börjat skapa våra egna rum. Det tar tid eftersom vi gör anspråk på
utrymme vi inte haft innan, vilket människorna som redan tar plats reagerar på.
Men i 8b är vi tjejer inte längre bara gäster, vi har också egna rum där killarna nu
agerar besökare. Det är utrymmen där jag får luft, där jag vet vem jag är. Jag är
Blända och jag tar plats. En plats som alltid varit min men som jag nu börjar äga.
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Verkligheten
Magdalena Engrup

Gången var trång och helt förlagd i mörker. Jag famlade med händerna i blindo.
Vart jag var på väg, det visste jag inte. Det var precis som att någon, eller något,
drog i mig. Jag kunde inte streta emot. En tunn tråd drog mig sakta, men bestämt,
framåt. I det totala svarta. Jag visste bara att det var rätt. Det kändes i hela kroppen,
i varje cell.
Där. Långt där framme såg jag något. Svagt men så tydligt. Ett ljus. Hjärtat slog
hårdare i bröstkorgen och en värme så kraftfull strömmade genom kroppen. Jag
andades snabbare. Började snubblande ta mig ditåt. Ljuset blev starkare, större,
varmare. Jag ville veta. Jag var tvungen. Jag kunde inte vända om nu. Varje instinkt
i mig skrek att det var rätt. Det var hit jag skulle gå. Hit jag längtade efter. Hit jag
alltid hade drömt om. Jag kunde inte vända om. Inte nu.
Till slut var ljuset så starkt att jag var tvungen att sluta ögonen. Jag kände att jag
var nära. Det drog mig till sig. Precis som en nattfjäril, som dras mot en lampa. Så
kändes det. Jag tvingade upp ögonen i det skarpa ljuset. Jag kunde inte missa detta.
Jag ville se. Jag ville se det som kändes så starkt, som kändes så stort. Jag svalde
hårt. Jag gick seende rakt in ljuset.
Jag blinkade hårt, försökte få bort ljusglimtarna som dansade framför ögonen.
Jag befann mig mitt på en gata. Mitt i en stad. Jag såg mig omkring, men allt såg ut
som vanligt. Det var känslan som var annorlunda. Jag hade aldrig känt det innan.
Utstrålningen av omgivningen gick inte att undgå. Det var varmare i luften. Det
var lättare att andas. En tjock trygghet fanns överallt. Så tydlig att jag nästan kunde
röra vid den. Jag var mållös. Hela kroppen slappnade av, jag blev lättad. Jag kände
mig lugn och varm. En sådan här känsla hade jag aldrig varit med om innan. Jag
förstod inte riktigt.
Jag började gå längst gatan. Vad jag annars skulle göra visste jag inte. Detta var
det rätta att göra. Jag följde den knaggliga gatan, kunde inte sluta titta runtomkring
mig. Allt var så annorlunda. Allt var så vackert. Kontrasten gick inte att beskriva.
Varje färg var klarare. Varje känsla var tydligare. Jag kände hur ett leende spred sig
över mina läppar. Inom mig bubblade det, precis som små såpbubblor - av lycka.
Alla de människor som passerade mig utstrålade en enorm energi. Jag hade aldrig
varit så här avslappnad. Aldrig bland så mycket folk. Jag möttes av leenden från
främlingar. Jag möttes av snälla blickar. Inga dömande blickar mötte mina ögon.
Ingen som viskade om mig. Ingen som pekade. Ingen som granskade mig från topp
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till tå. Jag kunde bara fortsätta framåt. Helt mållös och förundrad över denna plats.
Jag såg sådant jag aldrig sett förut. Jag kände känslor jag aldrig haft innan. Jag såg
hur främmande människor hjälptes åt. Att det inte spelade någon roll vem du var.
Alla var vi människor. Alla var vi lika värda i varandras ögon. Det fanns inga som
satt längs med gatan, med en pappersmugg, för att försöka få dagen att gå ihop. Det
fanns inga som kastade fördomsfulla blickar efter någon annan. Det fanns bara
människor. I rörelse. Människor som hjälptes åt. Människor som utstrålade en stark
känsla av lugn.
Jag hade kommit rätt. Jag hade hittat en plats som var så underbar, att jag inte
kunde förstå att detta var sant. Jag brottades med alla bubblande känslor inom mig.
Kunde detta vara verklighet? Kunde detta verkligen vara en riktig plats? Jag blev
förvirrad. Det kändes nästan för bra för att vara sant.
Jag stannade tvärt. Mitt i gatan. Jag blundade och drog ett darrande andetag. Jag
försökte suga upp varenda känsla. Jag ville förvara tryggheten djupt inom mig.
Jag ville känna allt detta fantastiska inom mig, i varje por. Jag förstod fortfarande
ingenting. Jag kunde knappt tro på allt detta. Jag var så förbluffad. Inom mig fanns
ändå ett litet frö. Som var så starkt. Min innersta längtan, min innersta dröm, hade
besannats. Jag befann mig bortom det som varit. Detta var framtiden. Detta var
dit vi alla var på väg. Till en enkel gata, en vanlig stad. Som var så trygg, full av
förståelse och likvärdighet mellan alla.
Jag kände hur en tår rullade nerför kinden. Jag hade kommit hem. Världen hade
ändrats. Till något fantastiskt. Till något gott.
Det sög plötsligt till i magen. Hårt. Allt blev suddigt för min syn, jag kunde inte
se längre. Allt det vackra började försvinna. Det suddades bort. Bit för bit försvann
det framför mina ögon. Människors ansikten blev utdragna, förvrängda. Marken
svajade under mina fötter, jag kunde inte hålla balansen. Jag ville skrika. Jag ville
vråla högt. Paniken bet i mig, rev och slet. Andetagen blev svårare, det rosslade
högt. Suget ökade i styrka.
Jag slog upp ögonen. Ångesten så stark. Svett rann ner i ansiktet. Jag tittade vilt
omkring mig. Jag drog ansträngt efter luft. Och det small till. Sanningen träffade
mig hårt i ansiktet, som en käftsmäll. Jag grät. Hulkade högt i det tysta svarta. Det
var bara en dröm. En fantastisk dröm om något som kunde ha varit. Om något som
kan bli. Jag insåg att jag var tillbaka.
Tillbaka till ett svart, ansträngande och inskränkt mörker – verkligheten.
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Awakening
Nadia Tariqi

It was raining and dark; she should have driven slower. There was no hurry and it
wasn’t that late. When she reached the first junction, she relaxed her body and the
seat embraced her. After such a hard working day, even a moment of relief from the
burden was a treasure. She looked around and saw the passengers in the car on her
left, a young woman with two children in the back seat. One of the children was
only a few months old and put in a baby seat. The other was playing with the seat
belt and was three or four years old. Seeing them pulled her memory back to many
years ago, when she was only 22 and lost her husband. Her older daughter was two
and her baby girl was only five months. Those dark days were crawling in every
corner of her life. Being a loving mother seemed just so strange now! She had to
take her children and leave home to find the family of her children’s father in a big
city, hoping they would help her build a new life. She had to work and couldn’t trust
her children to anyone. She spent all her savings to open a shop; a fast food store for
workers in a factory in Bangkok. Still, it seemed that life wasn’t going to take it easy
on her and give her a break. After a while, her business failed and left her in desperation. It was then that her parents found her and took them all home. Many times
she decided to leave home again but couldn’t convince her mother. She had to leave
her children to be able to work; she needed the money to afford keeping her children and it was the harshest time in her life. Her baby girl was still being bottle fed.
The crying face of her innocent angels she had to leave at home and the nightmares
night after night made her life a never ending torture. It was a long time ago but the
memory of those days was like an open wound and thinking about it made her ears
ring. Something pulled her out from the deep memories. She jumped in her seat and
looked around. The light was green and the car behind her was honking. She moved
the car with haste.
The rain got worse. It seemed it was going to wash the world away. Now she was
in a broader street with no lights or zebra crossings. She hit the brake as hard as she
could. A happy young couple soaked in the rain with no umbrella or hats on ran
into the middle of the street. Even after hearing the horrible sound of the brake,
they passed the car like nothing had happened. A familiar feeling, love in the rain
after being widowed for four years. She was working in a pharmacy in Phuket when
she met him; an English man living in Thailand. After a year of dating he put the
wedding ring on her finger. It seemed the sunny days of her life were about to begin.
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Now she could embrace her kids and the days of separation were at last over. They
opened a restaurant in one of the most crowded streets of Phuket. It was all going
well until, after five years, her English husband decided to go back home. They
packed their bags and in 2008, she found herself in Britain, the land everyone believed was amazing. But she had no experience of it and the only thing she was sure
about was that she trusted her husband with all she was worth.
“Trust…. Trust…”
She tasted the word in her mouth, it was sweet. But the sweetness didn’t last long
and soon it turned to bitterness. Two years later she was forced to leave her home
with her daughters. All she had was 79 pounds. Those days were hard on her, but
they passed. It was like a nightmare. But, the good part of a nightmare is that if
you survive it, you will wake up in the end. And she survived! Decided to wake
up strong and live. Sometimes, and maybe always, when you make such decisions,
wingless angles living in every corner of this earthly planet find you and help you
get up on your feet to go on living.
She opened the car window and relaxed her hands around the wheel; sat back on
the seat and exhaled. The high school building was in front of her. She stopped the
car. Two young girls were running toward her. They opened the door and jumped
into the car.
“Hi Mummy!”
With a smile from the depth of her heart she said “Hello ladies! Well, it’s time to
tell how much fun you had today.”
And like always, she continued moving.
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DELTAGARE I BLÄNDAPROJEKTETS SKRIVARWORKSHOP:
första raden fr. v. Johanna Simonsson, Tilda Karlsson, Marie Eriksson,
andra raden fr v.Magdalena Engrup, Malin Gehrman, Matilda Stjernquist,
tredje raden fr. v. Sofia Dorotea Svensson, Maryam Mirzaei, Nadia Tariqi,
fjärde raden fr. v. , Michelle Krejci, Åsa Nyhlén-fotograf, Anna-Karin Arvidsson-projektledare
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Scen Blända
Scen Blända kom att bli ett utomordentligt experiment, och en möjlighet att arbeta
med sitt eget konstnärliga uttryck inom en ram av feministiskt tänkande. Vi hade
från starten fått med oss flera unga kvinnor från Linnéuniversitetets musikproduktion, samt andra artistiska discipliner som poesins, teaterns och dansens ypperliga
formspråk.
Vi visste att resultatet av våra idéer skulle manifesteras genom en offentlig scenföreställning på utsatt datum. Tiden var knapp! Hur vi gruppvis skulle ta ansvar för
de olika scenerna var ingen självklarhet. Det är frestande att i efterhand konstatera:
När viljestarka, skapande unga människor, i det här fallet en grupp kvinnor om sju
(åtta med undertecknad), får möjligheten att utforska scenen under mycket eget
ansvar inom gruppen. Då händer det saker!
Under arbetet med Scen Blända kunde vi få syn på oss själva i den andre. Med
både subtil och kraftfull verkan. Att genom var och ens blick få lyfta gemensamma
frågor utifrån olika ålderskategorier och erfarenheter i ett särskilt syfte, i det här fallet
scenens, blev en rolig, ibland frustrerande utmaning. Ganska snart märkte jag av en
förskjutning av intresse från Bländasägnen till vår egen tids utmaningar av att vara
ung kvinna och fritt kunna verka i det offentliga rummet.
Måste vi alltid uppfinna hjulet på nytt? För egen del och som äldst i gruppen blev
det synligt hur jämställdhetsfrågor och feminism tar ett nytt varv, från en mer individualiserad, och globaliserad tid, men problemen och frågorna är lika aktuella! Vägen till scenen genom workshopparna, men också det egna ansvaret i mellanrummen
av den korta tid som fanns för att genomföra repetitioner, kom att bli en alltigenom
lärorik process. Särskilt två aspekter lyste vår väg till Bländaprojektets final: Individuell frihet inom gruppen, och våra olika kapaciteter att hitta rätt och förmå verka i
gruppdynamikens kraftfält. Dess negativa och positiva laddningar som i bästa fall får
det att spraka!
Den yngsta personen i Scen Blända var ännu gymnasist. Någon i gruppen hade
helt andra kulturella koder med sig i bagaget. Ingen av oss hade arbetat just på det
här sättet tidigare. Själv insåg jag att om ett drama har en peripeti så har verkligheten
också en motsvarande vändpunkt. Det är vid den punkten någonting antingen tappar
kraften eller vinner den. Vi vann den gemensamt. Fotograf Åsa Nyhlén har i sin
dokumentation med både foto och filmbilder som talar.
I filmatiseringen av föreställningen kan den som inte var fysiskt närvarande på
Växjö Teater den 18 mars 2017 ta del av filmdokumentet Scen Blända: GULA MÖSSOR OCH UPPTAGNA STOLAR.
Tina Kristina Persson
Workshopledare för Scen Blända
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Barfotabarn
Lovisa Frantzich

Skav från urväxta skor och livsviktig skolmåltid
Ensam mamma söker med sjukpenning på heltid
Skuldberg för stort för att bestigas
Köp av vinterjacka måste intygas
Media visar bild på uppsvälld mage – skapar samvetsnöd
Uppfattning av akut hjälp är mat för dagen – inte familjestöd
Kyrkan känns påtvingat och onödigt
“Jag är ju bara där vid bröllop och dop”
1 procent av årsinkomst känns överflödigt
“Betala till oss istället!” säger COOP
Tänker inte betala, är inte troende
Tänker bara på att köpa fritidsboende
Säg det till ensam mamma med barfotabarn
Säg det när du köper lyxig pepparkvarn.
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Keepin my cool
Katharina Grubmüller
Can you hear the beating of my pulse
I feel the stress when you are close,
i'm so obsessed
Of a mountain that's too high to climb
Something in the chase that fucks my mind
can't think straight, i wouldn't try
to change my ways
You come running without knowing it
Should i keep playing the game oh
Or just walk away
Should i keep playing the game ah
I know you'll like my way
But i'm keepin my cool
With one step at a time, i know you will be mine
When you say i'm just a fool cause you will never stay
I'm keepin my cool anyway
Play you like a puppet in my hand
I pull the strings when we dance
So many feels
Too much tension when we wanna kiss
Should i keep playing the game oh
Or just walk away
Should i keep playing the game ah
I know you'll like my way
But i'm keepin my cool
With one step at a time, i know you will be mine
When you say i'm just a fool cause you will never stay
I'm keepin my cool anyway
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Should i keep playing the game oh
Or just walk away
Should i keep playing the game ah
I know you'll like my way
But i'm keepin my cool
With one step at a time, i know you will be mine
When you say i'm just a fool cause you will never stay
I'm keepin my cool anyway
Keepin my cool anyway
Keepin my cool anyway
Keepin my cool anyway
Keepin my cool anyway
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Monolog
Carolina Lindén
Jag gick på känsla
Men vart tog det mig?
Jag ville glänsa
Speglade mig i dig
Krossat allt som betytt,
Hur bygger jag nytt?
Det… eller laga?
Men det funkar väl aldrig i en saga?
Bunden till andra av val och vilja,
men plikter och möjligheter, hur fan ska jag skilja?
Steg framåt utan att såra,
utvecklas utan att spåra
Se mig själv i ögonen
Inse att jag glömde sen
Bubblan som en annan sfär
Nu så är jag bara här, här, här
Jag är mig själv alla dagar.
Även dom dagarna jag inte är det.
Det är sanning i alla svaren,
men svaren är inte alltid sanna
Och även om svaren är sanna,
så kommer jag säkert någon gång ändra dom lite granna.
Kanske till och med mycket,
tills jag fått in rätta knycket.
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Prova allting, alla sidor
I någon annan form
trampar nog ändå inte på stora minor
Välja vem jag vill,
borde jag säga till?
Kan jag ta alltihop,
eller gräver jag min egen grop?
Förändring, det enda bestående
men det påverkar ju verkligen mitt mående
Jag tar en plats,
har en plats.
Göra fel, som blir rätt
göra rätt som blir lätt
sen svårt och så landa hårt
Men platsen är ändå min,
min att utforska!
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Dialog Scen Blända
Tina Kristina Persson

I bakgrunden stolar. Samtidigt reser sig två kvinnor från stolarna, i riktning mot publiken. De har inte sett varandra förut och först när Blända ska hälsa publiken välkommen
noterar hon att det finns en kvinna till höger om henne. Någon som hon inte känner igen
och som inte borde vara på scenen. Blända förkortas B och Törnrosa T.
B - Vem är Du? (ursäktar sig inför publiken)
T - Jag är Törnrosa.
B - Men, vad gör DU här? Detta är ju Scen Blända!
T - Jag vaknade precis.
B - Här!? På teatern?
T - Ja, det var som i en saga.
B - Vem väckte dig?
T - (tvekande) Jag tror det var Fantomen på teatern.
B - (upprepar ordet Fantomen) Kysste han dig också?
T - Nej, han trodde att jag var en tiggare. Han var så brysk, sa att ”jag inte
kunde sitta här och skräpa”.
B - Ja, så har tonen blivit. Det känns som om vi går mot hemska tider.
En gång tvangs jag själv ta blod på mina händer. (uppbragt) Dräpa!
T - Men vem är du?
B - Jag heter Blända.
T - Aldrig hört. (kort paus) Blev du också nedskriven?
B - Ja, kanske som du, av manlig hand?
T - (responderar ivrigt) Min hette Grimm. Bröderna Grimm, vad hette din?
B - Rudebeck.
T - Det var som fan.
B - Ja, men nu vill jag inte mer se var kvinna växa opp, och tvingas kämpa
hårt för både rätt och kropp! (viskar) Förresten har jag inte tid att stå
här och prata. (vänder sig mot publiken) Vi har en publik!
T - Förlåt, då ska jag inte ställa till med någon scen. Var är utgången?
Jag behöver fräscha till mig, jag sov i hundra år.
B - (tar sig för näsan) Gå du och ta en dusch, det stinker om ditt hår.
Och somna inte mer!
T - Aldrig! Jag vill bli omskriven (rättar sig) jag menar utskriven, från sagan!
B - Men vänta, gå inte än! Du kan behövas. Som staffage eller backup i någon
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sång. I onda tider behöver vi sång, och även dans här vad det lider.
T - (stannar upp i rörelsen) Jag hör att det trampas tungt på nytt, på gatorna
och torgen.
B - Ja. (rör sig över scenen) och värsta Trumpen finns ju Over There
(pekar med armen) Åh, vad jag saknar HENNE här!
T - Vem?
B - Damen med väskan. Hon som slog till en nynazist (visar med en gest)
T - Var hon här från stan? Säg mig, var det Loreen, på melodifestivalens
scen , eller hette hon Malala?
B - Nej, nej, nej. HON är från Pakistan. Lever, men blev skjuten rakt i
huvudet av en taliban.
T - Åh fy, fy så hemskt. Jag är nyväckt men jag vill bara fly! Tillbaka in i sagan.
T - Hon med väskan, hur gick det för henne sen?
B - (rycker uppgivet på axlarna) Inte bra. Stöveltrampet kom igen.
Jag har hört, hon kastade sig ut från solens berg. Hon dog, förlorade all
färg.
T - Sorgligt, så beklagligt. Men jag tror på själavandring, jag!
Jag står ju här. Och du med (pekar på Blända) så Bländande! Eller är allt
saga och teater, bara rollspel? Hur kan jag veta säkert var och vem jag
är, och hur jag nu ska vara?
B - Du har rätt: Vi finns och ändå inte (tar tag i Törnrosa)
Kom, du behöver inte svara, vi två tar tajm-out!
Törnrosa och Blända skyndar sig tillbaka till sina stolar.
Scen Blända. Dialog andra scenen.
Scen 2. De möts igen.
B - Hallå där! (förvånad) Törnrosa, är du kvar?
T - Som synes (ironiskt) kvar i alla dar. Jag hittar inget annat hem.
Jag hittar inte ut (irrar omkring på scenen).
B - (ränner efter henne) Svårt att vakna i en ny tid som ser så jävlig ut…
T - Ja. Men här pågår något. Något som jag inte vill vara utan: dans, musik!
Så mycket bättre…
B - (flikar in) Nej, DET programmet är slut.
T - Avbryt mig inte, jag menar: Så mycket bättre än mitt liv förut!
Något är på gång här, vi hakar på!
B - Låt gå, vi två är ju ändå lika mycket fångna i en sagofantasi.
T - Just därför, kom! Gör dig fri, skaka av dig bojorna och låt
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oss dansa loss i dojorna.
B - Jag följer med dig, Törnrosa!
(Törnrosa vänder på klacken och Blända springer efter henne ut)
Scen Blända. Dialogtext tredje och sista scenen.
Scen 3.
Blända får syn på en kvinna som ser ut att gå på Catwalken. Hon känner först inte
igen henne. Är det verkligen Törnrosa? En förvandling måste ha skett. Själv är hon
trött på att historien upprepar sig. Trött på krigen och patriarkatet.
B - (stirrar efter den kvinna som stolt sveper fram över scenen)
B - Törnrosa?
T - (stannar upp) Ja?
B - Är det verkligen du? Jag känner inte igen dig. Du verkar så mycket mera
bländande! (till publiken) Det måste vara all sömn som har gjort henne
så gott?
T - Nej, helt fel om baken har du fått! Det som gjort mig gott är att jag har
satt mig opp mot gamla unkna och förminskande strukturer.
B - Jag känner också att något är på gång. Mitt hjärta ömsom
jublar, ömsom svider. Men hur gjorde du?
T - Jag slet mig loss ifrån det gamla. Nu gäller andra tider!
B - (med skarp röst) Och nya strider. Vad råder du mig Törnrosa? Jag är
så trött, säg kan jag inte få din gamla roll? Att bara få sova sött!
T - Gå och säg upp dig du med! Sluta fega. När vi lämnar våra rollers bojor
kan vi verka fritt. Då blir vi inte sega.
B - (ställer sig längst fram på scenkanten) Jag tror att jag börjar förstå.
Vi lämnar över Bländas namn till alla! Vi tillsammans: systrar, bröder,
ja, alla kön. Vi ställer oss i framtidskön! Ni med! (till publiken)
B - Låt oss gjuta mod i stället för att gjuta blod.
T - Som gjutna dina ord. Jag har förresten hört att Blända blivit en staty.
Hon ska visst ambulera.
B - Åh, jag känner mig som ny! Så bra att Blända nu ska vandra runt och inte
cementeras. (Blända vänder sig mot Törnrosa med ett leende):
B - Ja, då är vi visst fria att gå!
Blända och Törnrosa återvänder till sina sittplatser bland stolarna på scenen.
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My Dear
Justine Her

Lead us to the aging sun
The breathing lungs
The breathing ones
Entrails are chasing, are in you
Bursting roots beneath our feet
Holding on to notions old
It’s when we leave, that’s when we grow
My dear
My dear
Counted days, expressive lungs
‘Least I have seen you chase the sun
My dear
My dear

Counted days, expressive lungs
‘Least I have seen you chase the sun
My dear
My dear
All of a sudden we go north
Put silence under arrest
All of a sudden we are gone
There you go
All of a sudden we go north
Put silence under arrest
All of a sudden we are gone
There you go

All of a sudden we go north
Put silence under arrest
All of a sudden we are gone
There you go
Led by will
It strokes our skin
We know there is a war to win

Musikvideo My Dear: www.youtube.com/watch?v=vkjlNuCc_1w
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DELTAGARE I SCEN BLÄNDA:
första raden fr. v. Lovisa Frantzich, Katarina Grubmüller, Ylva Salomonsson
andra raden fr v. Liv Trulsson, Carolina Lindén, Justine Her
tredje raden fr. v. Tina Kristina Persson, Mariam Mirström, Anna-Karin Arvidsson

Se filmen från föreställningen Scen Blända: www.lnu.se/blanda

Blända Powerplay
att inta en arena!
Vi kallade det en workshop men det är helt fel ord. Tio kvinnor med olika erfarenheter och bakgrunder träffades för att med konstnärliga metoder inta ett rum med
tydliga hierarkier, maktstrukturer och manlig tradition. På åtta träffar gick vi ifrån
att vara i princip okända inför varandra till att genomföra en konstnärlig gestaltning
eller manifestation på Vida Arena i Växjö. Anna-Karin och jag fick snabbt hitta nya
roller i projektet. Våra gamla dög inte och våra tänkta roller som workshopledare fick
i alla fall bitvis läggas åt sidan. Vi blev alla Bländor!
Våra träffar gick igenom olika faser som på olika vis var nödvändiga för att nå
målet; att inta rummet. Det handlade om att lära känna varandra, utbyta erfarenheter vi gjort som kvinnor i patriarkala strukturer, lära känna Vida Arena och få syn
på dess strukturer för att slutligen kunna gestalta och inta platsen. I gruppen delade
vi under perioden stora och små upplevelser. Från att besöka en hockeymatch (för
flera av oss för första gången) till att dela en måltid i ett av arenans omklädningsrum.
Samtliga delar fyllde en viktig funktion och gav oss en gemensam erfarenhet att vila i
när det blev skarpt läge.
På hal is säger uttrycket och visst var isen väldigt hal men som beskrivning av
projektet funkar uttrycket inte alls. På hal is signalerar att man inte har koll, att det är
ostadigt. Så var det inte. Istället blev kraften i att jobba tillsammans ett bränsle som
gjorde att vi hade full koll i slutändan trots motgångar och oförutsedda problem. Helt
lugnt kunde vi lita på att vår publik skulle kunna dela en upplevelse med oss ute på
isen.
Blända Powerplay blev en konstnärlig manifestation i tre delar. En röd cirkel som
täckte en av isens tekningsringar blev en plats att ta sikte på och hade flera olika
funktioner. Den som beträdde isen märkte snart av kylan och det hindersamma i
att gå på isen. Här blev den röda cirkeln en slags trygghetszon. Samtidigt blev den
för en del kanske motsatsen till detta då den som beträdde cirkeln också hamnade
i blickfång. Ute på isen stod man oskyddad och här framträdde arenans hierarkiska
uppbyggnad allra tydligast. Arenans likhet med Colosseum blev slående. Vid arenans avbytarbås tilldelades de som ville beträda isen ett par röda strumpor. De röda
strumporna kanske kunde kopplas till begreppet rödstrumpa men blev främst det
som, tillsammans med publiken, bildade ett tyst, trevande drama där de som beträdde isen fick förhålla sig till isens kvalitéer. Hal och kall som den var. Strumporna
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skapade också en gemenskap och grupptillhörighet mellan alla oss som var med. När
man kom tillbaka till avbytarbåsen fanns té att värma sig med. Den tredje delen i gestaltningen var en röst som hördes genom arenas högtalarsystem. Rösten förmanade,
bannade, oroade sig och hejade på. De sagda meningarna var ett axplock av allt det
en ung kvinna kan få höra av sin omgivning. De berättade om allt man ska passa sig
för men också hur man ska passa in.
Blända Powerplay blev en scen eller spelplan för alla att vara medskapare av.
Besökarna blev en del av den konstnärliga gestaltningen eller manifestationen. Alla
fick ta plats. I hockeytermer handlar powerplay om numerärt övertag. Genom hela
processen, från första träff till gestaltning kände vi alla av kraften i att vara fler. 10
kvinnor är fler än 1 arena!
Filippa de Vos
Konsthallschef Växjö konsthall
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TA FÖR DIG!
KÄNN INTE EFTER SÅ MYCKET.
KÄMPA HÅRDARE!
TA DET FÖRSIKTIG. PRATA HÖGRE!
GNÄLL INTE! UPP IGEN.
VAR INTE KÄNSLIG.
LÅT DEM INTE
SE DIG GRÅTA!
SKYDDA DIG. KÄMPA HÅRDARE!
VISA DEM! PÅ DEM!
VAR RÄDD OM DIG. KOM IGEN!
TA FÖR DIG!
DET TRODDE JAG INTE OM DIG.
TA DET LUGNT. VAR DUKTIG NU.
ÄR INTE DET LITE FÖR VÅGAT?
BRA FÖRSÖK! RYCK UPP DIG!
KLÄ PÅ DIG ORDENTLIGT.
BIT IHOP! LUGNA DIG. TA PLATS!
STÅ PÅ DIG! GÅ INTE ENSAM.
DU TAR FÖR MYCKET PLATS.
KÄNN INTE EFTER SÅ MYCKET.
TA DET FÖRSIKTIG.
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Ur kraften av
Blända
När utforskandet av Blända tog fart och då jag började diskutera sägnen med kollegor och
andra bekanta var det påtagligt hur stort intresset och entusiasmen var. Det fanns de som
redan berört Bländasägnen i sin forskning och andra som intresserade sig för frågor som
tangerade det symboliska värde jag funnit i sägnen och dess konsekvenser.
Stärkt av entusiasmen fick jag idén att samla texter som skulle kunna bli ett komplement
till den fysiska skulpturen. Genom de olika texterna hoppades jag kunna förstärka upplevelsen av skulpturen och ge nya dimensioner till jämställdhet, kvinnliga förebilder och vårt
kulturarv.
Till texterna tillkom också illustrationer i form av manipulerade fotografier. Illustrationerna berör platser i det offentliga rummet som på olika sätt går att härleda till projektets
kärna; jämställdhet och makt.
I ett tidigt stadie såg jag möjligheten att även låta någon tolka Bländasägnen och därpå
modernisera den och låta den skrivas utifrån ett nutida perspektiv. Det blev istället en hel
grupp som tog sig an den uppgiften. Det som jag först trodde skulle bli en katalog växte sig
större, till en mer omfattande publikation.

Anna-Karin Arvidsson
Konstnär och projektledare
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Blända(d)
Marie Eriksson

Jag vet inte om det kan kallas för kärlek vid första ögonkastet. Kanske är det att ta i. Men
du slog an något hos mig första gången jag såg dig. I en ateljé på Italienska palatset, på
konstrunda. Fortfarande skissartad och något endimensionell tornade du upp dig på en
datorskärm. Du var både flicka, ung kvinna och en superhjältinna. Samtidigt. Verklig och
overklig på samma gång. Kraftfull och stark stod du stadig, med armarna i sidan, som för
att markera din rätt att ta plats. Din rättmätiga plats. Så självklar. Posen kallas akimbo och
är den enda konsthistoriska term jag känner. Den symboliserar makt. Jag provar att stå
som du och känner hur jag blir större, och får tydligare konturer, en tyngd liksom. Som du.
Iförd en svepande mantel, hjälm och ett rött band om livet tycktes du vara rustad, beredd
till strid eller försvar. Eller hade du klätt ut dig? I en lek? Där mammas hembygdsdräkt bar
på magiska krafter starka nog att ta dig till nya galaxer.
Redan innan vi träffades hade jag hört talas om dig. Det sades att du var en handlingskraftig och modig person, smart, men också våldsam ibland. När jag läste lokalhistoria
på universitetet lyftes du fram som en kvinnogestalt ur det förgångna, ur en stor hop
med män. Du blev ett bevis för att historiker inte längre bara skrev His-story, utan också
Her-stories. Historien om dig var spännande. Det berättades att du, en gång för längesedan, hade lyckats samla ihop en massa kvinnor från området Värend där du bodde, så att
ni tillsammans lyckades driva bort den danska hären som överföll trakten när era män var
ute på krigståg. Efteråt blev ni belönade för ert kvinnomod av kungen som beslutade att ge
alla kvinnor i Värend lika arvsrätt som männen. Tidigare hade ni fått nöja er med hälften.
Som ytterligare belöning fick kvinnorna i Värend också bära ett rött band om livet till sin
högtidsdräkt – ett sådant som du har runt midjan. För det är väl en sådan röd lista du har
där? Förlåt om jag låter misstänksam, men vi fick också lära oss att den historiska äktheten
i berättelsen om dig är tveksam. Bländasägnen, som den också kallas, uppvisar nämligen
stora likheter med så kallade amazonsägner som återfinns hos både Homeros, i Bibeln
och i de isländska sagorna. Sådana berättelser inspirerades Peter Rudebeck av i slutet på
1600-talet, när han författade Bländasägnen. Hans berättelse om dig blev så lyckad att den
övertygade självaste kung Karl XI om att den hotade ”värendsrätten” skulle behållas. På
liknande sätt användes berättelsen om dig i 1800-talets Sverige när politiker och
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emancipationsförespråkare argumenterade för lika arvsrätt för kvinnor. I vår egen tid visar
en sökning på internet att du fått ge namn åt både en kvinnojour, ett popband och ett konferensrum. Perspektiv på nuet? Som den superhjältinna du är, är du säkert van vid att vara
både en bild och en förebild. Det är så jag ser dig. Både som myt och människa – någon
att kunna identifiera sig med, att inspireras och peppas av. Men också någon att undra
och förundras över. Vem är du, Blända? Helt säkert kommer du också att provocera, reta
upp och störa. När du självsvåldigt väljer ut de plagg du vill ha ur Värendsdräkten – utan
hänsyn till riksmodellen på Nordiska museet – och i strid med politiska krafter i vår egen
tid visar att sådant som kultur och kulturarv inte är en given essens, utan mönster formade av människor och av makt. På samma sätt som genus – våra föreställningar om män
och kvinnor, om flickor och pojkar och om hen – också förändras, samtidigt som de kan
vara sega och trögrörliga. Från din tidshorisont tycker du säkert att mycket har förändrats
till det bättre. Och det har det ju. Men, att vara kvinna och ta plats är fortfarande inte så
självklart som du ger uttryck för där du står Blända. Inte ens när den är rättmätig, och
särskilt inte i offentligheten och från en upphöjd position. Risken att plockas ned är stor.
Ännu svårare är det att ta plats när man är flicka eller ung kvinna i vårt samhälle. I det
offentliga rummet ges de mest plats som konsumenter och objekt. I superhjälteskepnad
syns de inte ofta, trots att de är hjältar i sina egna liv. Därför behövs du Blända, och därför
behövs det fler berättelser och bilder av dig.
Marie Eriksson är historiker och genusforskare
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Sanningen om
Blända
Peter Aronsson

Det finns ingen väg förbi Blända i småländsk kulturhistoria. Hon dyker upp vid namn
från 1600-talet och har intill vår egen tid fortsatt vara en person att förhålla sig till. Hon
skymtar i rättegångsprotokoll redan vid mitten av 1600-talet. När det då nyinrättade
Antikvitetskollegium inventerar fornminnen i alla socknar i Sverige så rapporterar
prästen från Skatelöv om henne. Petter Rudebeck på Huseby bruk breder ut texten och
landskapet än mer och fäster det vid den klassiska litteraturens källor. Troja blir på
småländska
Tröjemåla, Skallekulla minner om slagets omfattning, Skäggalösa om kvinnornas insats.
Bländas attraktionskraft har olika källor: för Rudebeck är nog i första hand ute efter att
ge den egna hembygden, hans eget fädernesland, en plats i det mer storslagna historieprojekt om Sveriges historia som samtidigt byggdes vid landets universitet. Han ville även
hejda den starka tendens att slopa regionala särbestämmelser som fanns under det karolinska enväldet, tydligt i försvaret för ”den urgamla värendska sedvänjan”, med bland
annat lika arvsrätt för son och dotter. Blända kunde bidra både med att skriva in Värend
i den stora historien och försvara det säregnas, och därmed de lokala ledarnas, rätt och
värde. En kamp mellan centralmakt och lokalsamhälle som ännu pågår.
Denna berättelse om Blända från Värend har i olika varianter under många hundra
år, fram till vår egen tid, fångat åhörarnas intresse givit inspiration och förebilder i olika
sammanhang. Liknande mytologiska berättelser om fruktade kvinnliga amazoner som
går utöver en snäv kvinnoroll, som rester av eller förebådande en matriarkal samhällsordning, finns på andra håll. Här fogas den in i ett lokalt landskap i både rumslig, kulturell
och politisk mening som gjort den livskraftig i vitt skilda tidsåldrar.
Budskapet spreds vidare genom universitetsdisputationer och orationer, anteckninar
till det vackra kartmaterialet från 1600-talet, en lång rad småtryck under 1700-talet;
dikter, måleri, drama och större forskningsarbeten.
Men under sin resa förskjuts också meningen med berättelserna om Blända som
förebild. Om stormaktstiden var den första så var det tidiga 1800-talet den andra storhetstiden för Bländas politiska inflytande. Hon lyftes nu fram inte bara för att försvara
de jämställda värendska förhållandena utan för att utvidga dem till hela landet. Den lika
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arvsrätten mellan man och kvinna infördes 1845.
Hennes gärningar åberopades i den politiska debatten men förmedlades också i huvudstadens kulturliv. Carl Wilhelm Böttiger, svärson till Esaias Tegnér skrev operadikten En
majdag i Värend 1843.
Den kulturhistoriska forskningen var samtidigt på jakt efter folkets oförstörda kultur
och minnen. Historieskrivaren och nykterhetskämpen Peter Wieselgren från Vislanda
och fornforskaren och etnologen Gunnar Olof Hyltén-Cavallius använde sig av berätelserna om Blända i sin forskning vid mitten av 1800-talet på jakt efter legender, sägner
och folksagor som vittnade om seder och bruk i en förhistorisk tid. De djupt förankrade
sanningarna blev ett kulturellt ankare i en orolig samhällsomvandling.
Hos Wieselgren är hon inte framför allt en historisk krigare som vinner ett avgörande
slag som en skräckingivande amazon, utan uttrycker istället ett minne av kvinnors kraft.
Det alltför kraftfulla draget i kvinnoskildringen ger vika för en mer traditionellt kvinnlig
Blända.
I Bilder ur svenska folklifvet från 1855 hämtade författaren upp berättelsen från
Blädinge. Det är inte fakta utan folkets egen röst genom berättelsen som är garanten för
det autentiska, sanningen
1869 beskrivs Christina Nilsson som en Bländas dotter när hon under de svåra hungeråren ger en välgörenhetsgala till fromma för behövande i hembygden. Historiemålaren
Bengt Nordenberg från Jämshög skapade 1873 målningen Ett bröllop i Värend som en
mer kulturhistorisk hyllning.
Bilderna av Blända kunde parallellt återanvändas för såväl krigiska och konservativa
manifestationer som en förebild för de liberala folkrörelserna och senare den spirande
kvinnorörelsen. Bland nykterhetslogerna hittar vi kretslogen Blända i Allbo härad, logen
Blända af Värend i Alvesta och Bländas minne i Blädinge. Namnet är dubbelt fyndig med
tanke på hur ödesdigert alkoholbruket blev för den danska invasionshären.
När Elin Wägner i Tusen år i Småland låter Blända träda fram är det som försvarare
för den kvinnliga livsprincipen som är hotad. Mot den grova gubben Brytje står den starka, självständiga men ändå ansvarstagande Blända – som tyvärr av männen luras in i den
beväpnade kampens ofruktbara spår.
Elin Wägner tror inte på idén att kvinnorna skulle ha fått arvsrätten som gåva, utan
menar att den fanns som en mer ursprunglig rättighet och ordning före landskapslagarnas stadganden om halv arvslott för kvinnor. I huvudsak blir därför historien en fråga
om förfall från en mer matriarkalisk till en patriarkalisk ordning. Demoniseringen av det
kvinnliga, magins mjuka och följsamma kraft, visar en manlig strategi att möta och mota
den kvinnliga styrkan.
Historiker från P G Vejde, Lars-Olof Larsson till Håkan Nordmark har påpekat att de
götiskt inspirerade historierna om Blända är påhittade både i sina lokala och nationella
varianter. De har menat att det är en plikt för en kritisk historiker att påpeka den milt
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uttryckta svaga källkritiska grunden som berättelserna vilar på.
Blända fortsätter envist att dyka upp i namnskick, som inspiratör, på allvar och mer
på skoj i många sammanhang även efter att historievetenskapen deklarerat att hon som
historisk person är påhittad. I vår tid behöver det sistnämnda ingalunda göra en person
mindre betydelsefull, kanske till och med tvärtom. Gestalten befrias från historiskt tvång
och kan bli fri för lek och fantasi. 2009 kom indiebandet Blända ut med sitt premiäralbum Minnesmissbruk.
Bländasägnen har blivit det mest omtryckta och längst överlevande elementet i Petter
Rudebecks Småländska historia. Jag tror det beror på att myten både lyfter fram en
omöjlig tanke och en faktisk realitet. Kvinnor i militärtjänst var i historisk tid formellt helt uteslutet. I en formell juridisk mening var kvinnan underställd mannen också i
hushållet. Mot detta står bondekvinnans reella makt och betydelse, ibland i offentligheten
men framför allt i äktenskap, hem och hushåll. Spänningen mellan vardagens oumbärliga
kvinnliga kunnande och maktutövning och det offentliga livets maskulina språk får i
Blända en gestalt vars aktualitet stått sig genom århundradena. Var ligger vardagens verkliga makt egentligen och vilken roll spelar den också för den stora historiens utveckling?
Är Blända på riktigt? Nej: att hon faktiskt lett slakten på danska soldater har vi i vart
fall ingen möjlighet att avgöra. Ja: berättelsen om henne har haft stor reell betydelse som
förebild och försvar för kvinnors handlingsutrymme och för regional stolthet. Ja, hon
sammanfattar iakttagelser om kvinnors traditionella ställning som både bunden till
hemorten, inordnad i samhället och kraftfull i egen rätt. I en landsbygd där alla krafter
krävts för överlevnad, skicklighet med djur, växter och hushållning varit lika viktiga
som jakt, skogsbruk och handel har minnet av dugliga kvinnor tagit en form som trotsat
juridikens och det offentliga livet uttryckliga patriarkala former.
Även om en del förebilder i historien har en enskild verklig person i botten så frigör
sig även dessa från sitt ursprung och blir till egna gestalter som förebilder och förhåller
sig till verkligheten på ett mer komplicerat sätt. För Blända fanns och finns det tillräckligt med sanna iakttagelser om kvinnors ställning och förmåga som när de blandas med
faktiskt förtryck av dem, rädsla, längtan och hopp kan skapa den näringsbrygd som föder
och håller liv i den småländska hjältinnan. Tillsammans med Nils Dacke tar hon plats
bland de småländska förebilderna. Kampen för ett värdigt livsrum är evig och behöver
inspirerande föregångare som manar till mod och ansvar.
Peter Aronsson är professor i historia
En utförligare version finns i Aronsson, P. (2011) ”Blända: ansvar och mod”, in Gustafsson, M. and
Nettervik, I., (red.) Småländska förebilder och föregångare, 89–101: Artéa förlag.
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Dräkten och Blända
Birgitta Blixt

Sydvästra Småland bildar tillsammans med angränsande bygder i nordöstra Skåne och
västra Blekinge ett traditionsbundet kulturområde där innevånarna länge höll fast vid
gamla sedvanor och traditioner. Långt efter att folket i andra trakter börjat klä sig mer
modernt och tidsenligt klädde man sig här i ålderdomliga dräkter. Välbärgade bondkvinnor bar högtidsdräkter med stildrag från medeltid och renässans ända fram till 1800-talets början. Dräkterna var mycket påkostade i exklusiva utländska tyger och till dräkten
bars mycket dräktsilver. I Småland har dessa dräkter förekommit i ett tiotal socknar i
södra delarna av Kinnevalds, Allbo och Sunnerbo härader.
Dräkten, bestod av ett kort liv, ofta av mönstrad sammet, sammansytt med en kjol av
enfärgat tyg. Livet dekorerades med siden- eller sammetsband och hade sex par snörmaljor framtill. Plagget kallades på bygdens mål opplötakjortel. Under den bars de lika
uråldriga plaggen rynksärk eller överdel av fint linne. Förklädet var av rask, ett tunt ylletyg som glättats till sidenblank lyster. Det hade en silkebroderad bård nertill, dekorerad
med sammetsband och silverband, så kallade silvergaloner. De förmögnaste kvinnorna
ägde en rundskuren kappa med stor krage på ryggen och stora silverspännen framtill.
Gifta kvinnor bar vit stärkt linneklut. Ogifta unga flickor hade håret bart med lindade
hårlänkar som vridits upp i en krans i nacken. Knutet om midjan bars ett långt livband
dekorerat med silvergaloner på ändarna.
Livbandets ursprungliga uppgift var att hålla samman vidden i det forntida plagget,
kjorteln, ett rakt kolt- eller skjortliknande plagg. Den funktionen hade bandet inte längre
till opplötakjorteln men fanns kvar som prydande detalj. Den lokala benämningen på
livbandet var lista med hänsyftning på den långsmala formen. Den var av rött kläde
kantad med gröna eller blå sidenband och bars virad två varv om midjan, knuten vid ena
sidan med nedhängande ändar. Liständarna var utsmyckade med ett eller flera kryss av
silvergaloner, silkebroderier och silkefrans. På ändarna broderades kvinnans och ibland
också mannens initialer och listans anskaffningsår.
Många myter och föreställningar har uppstått kring denna högtidsdräkt. Den mest
kända är Bländasägnen. Den är en förklaringssägen diktad av regementskvartermästare
Peter Rudebeck på Huseby 1691. Han skapade hjältekvinnan Blända, som en gång i forntiden anförde sin värendska kvinnohär och som med hjältemod och kvinnlig list lyckades
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besegra den danska fienden. Som bevis på sitt hjältemod tillerkändes kvinnorna i Värend
rätten att till evärdelig ära och beröm till fälttecken bära och binda ett skärp om livet på
samma sätt som krigsmän. Han låter förstå att förmögna kvinnor fortfarande bär sådana
skärp medan de mindre bemedlade bär en bred röd lista kantad med gröna band.
Förvisso användes skärp av olika slag flitigt vid 1600-talets slut. Hos de högre stånden
var band och rosetter då högsta mode i både kvinno- och mansdräkter. Fältherrar
avbildades med breda sidenbindlar kantade med guldspetsar knutna om midjan. Vid
samma tid bar bondkvinnorna i södra Småland den röda listan till högtidsdräkten. Sant
är också att det har funnit två slags livband i kvinnornas högtidsdräkter. Vanligast är det
röda livbandet som alltid benämndes lista. I västra Blekinge och i angränsande socknar i
Småland förekom även livband, som kallades fälttecken. De var av grönt siden med guldoch silverspetsar vid ändarna, mycket snarlika de sidenbindlar som höga militärer bar
kring midjan.
Historien om Blända skapades som förklaring till en gammal sedvanerätt som tillämpats i flera av de gamla folklanden som senare blev Småland. Enligt sed hade kvinnorna
här lika arvsrätt som man och bror, under det att gällande svensk lag medgav mannen
dubbel arvslott mot kvinnan. I slutet av 1600-talet skulle nya och enhetliga lagar stiftas, vilket gav anledning att motivera den gamla sedvanerättens fortsatta användning i
Värend. Rudebeck ombads att sammanställa en förklaring, som kunde läggas fram som
bevekelsegrund till högsta instans. Likt en sann sagoberättare skapade han sägnen om
Blända, kryddad med dramatik och dråpligheter. Händelsen knöts genom tolkningar av
ortsnamn till södra Värend. Privilegiet med lika arvsrätt hade värendskvinnorna, enligt
hans utsago, fått som belöning för anmödrarnas forna hjältedåd.
Uppenbarligen gjorde Rudebecks skröna intryck hos höga vederbörande. Värendskvinnorna fick tillåtelse att behålla sin lika arvsrätt även i fortsättningen. Gustaf III:s regering
stadfäste 1772 Värends häraders arvsrätt. Sägnen fick även betydelse som argument vid
överläggningarna inför lagstiftningen, som 1845 gav svenska kvinnor lika arvs- och
giftorätt.
Kvinnans ställning var av hävd stark i södra Småland. Välbärgade bondhustrur kunde
ha dräktsilver till samma värde som gårdens kreatursbesättning. Smyckena var hennes
enskilda egendom. Kvinnan fick dem som hemgift av föräldrarna och i trolovningsgåva
och morgongåva av mannen.
Birgitta Blixt är författare till boken “Ståten och nyttan –folkliga kläder och textila
traditioner i södra Småland”
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Blända och några
andra superhjältar
Margareta Wallin Wictorin

Överallt finns det starka kvinnor som räddar världen. Superhjältar med superkrafter.
Precis som Blända dyker de upp när de behövs.
Blända har enligt traditionen röda strumpor, rött bälte, slängkappa och superkrafter.
Nu har hon också fått ett märke på bröstet, ett B som visar hennes professionella superhjälte-identitet och en mask som skyddar hennes privata identitet. Hon vill ju vara ifred
ibland. Hon kan också flyga, precis som Wonder Woman, och kan snabbt ta sig dit där
hon behövs.
Wonder Woman är en av hennes systrar. Hon dök upp första gången år 1941, som en av
de första kvinnliga superhjältarna, och hamnade snart i DC Comics’ heroiska värld. Det
var William Moulton Marston som utvecklade denna kvinnliga superhjälte på förslag
från sin hustru Elizabeth. Som seriefigur är Wonder Woman en krigarprinsessa med
ursprung hos Amasonerna. När hon rör sig utanför sitt hemland reser hon inkognito och
har den hemliga identiteten Diana Prince. Hon har en hel uppsättning superkrafter och
vapen, såsom Sanningens lasso, ett par magiska armringar som skyddar mot beskjutning
och allehanda angrepp samt en tiara som kan fungera som projektil. Hon är en superhjälte som kämpar för rättvisa, kärlek, fred och jämlikhet mellan könen. 1
I Sverige skapades år 1944, också mitt under brinnande världskrig, en superhjälte kallad
Dotty Virvelvind. Hennes upphovsmän, Sture Lönnerstrand, Lennart Ek och Björn
Karlström var förmodligen inspirerade av de amerikanska figurerna Stålmannen och
Blixt Gordon, som nyligen hade dykt upp i Sverige. Liksom dessa besatt Dotty Virvelvind
ett flertal superkrafter. Hon var från början en normal flicka, men råkade få injicerat
hormoner från en skalbagge, en myra, en spindel och en falk, vilket gav henne supersyn
och gjorde henne extremt stark och flygkunnig.2 Detta hjälpte henne att rädda människor i nöd och bekämpa skurkar. Tyvärr slutade serien om henne publiceras när andra
världskriget tog slut. Så har ofta samhälleliga kvinnoideal varierat över tid; i krigstider

1Daniels, Les (2000). Wonder Woman: the complete history: the life and times of the Amazon princess. London: Titan.

2 Strömberg, Fredrik (2010), Swedish Comics History, Malmö: Seriefrämjandet, s 42-46.
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har kvinnor uppmuntrats att vara starka och ta hand om mäns uppgifter och positioner, men när krigsdammet har lagt sig har de uppmanats att begränsa sig till så kallade
kvinnliga plikter.3 Tack och lov existerar i alla fall Wonder Woman fortfarande och utför
hjältedåd än idag.
Blända har funnits hela tiden; hon har bara varit mer eller mindre synlig. Hon är aktiv
och smart och kämpar liksom Wonder Woman för jämlikhet mellan könen och dömer
inte heller människor efter hudfärg. Själv har hon bronsfärgat skinn. Hon har faktiskt
också två systrar i Växjö – två starka bronskvinnor som trotsar skönhetskrav och konventioner.
De kommunicerar telepatiskt med Blända och med en gemensam bekant som heter
Ananiya the revolutionist. Denna superhjälte skapades år 2012 av den zambiska konstnären Milumbe Haimbe som hade tröttnat på att det saknades svarta kvinnliga karaktärer i tecknade serier. Ananiyas äventyr utspelas i en nära framtid. Hon är en sjuttonårig
svart kvinna som arbetar som agent för en hemlig motståndsgrupp vid namn ”Armén
för återupprättandet av kvinnosläktet”. Ananiya kämpar mot en korrupt regering som
introducerat idealformade kvinnorobotar som ersättning för mänskliga kvinnor. Ananiya vinner naturligtvis kampen till sist, robotarna bekämpas och kvinnosläktet kan leva
vidare. Även Blända flyger vidare,4 och spanar över Växjö, Värend och Världen! Hon
dyker upp när hon behövs och ibland när man som minst anar det!
Margareta Wictorin Wallin är forskare i konst- och bildvetenskap

3 Shanahan, Maureen G. (2006), ”Vad gör en man till man. Hur det maskulina skapas.”, i Lindberg, Anna Lena
(red), Den maskulina mystiken. Konst, kön och modernitet. Malmö: Studentlitteratur, s. 159.

4 Dak’Art 2014. 11th biennale of contemporary african art. Dakar, 2014, s. 96-97.
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Sägnen om Blända
och värnandet om
det värendska
Olle Larsson

Johannes Magnus var inte bara ärkebiskop i Uppsala under några turbulenta decennier på 1500-talet. Han var historieskrivare också. I sitt stora verk Historia de omnibus
Gothorum Sveonumque regibus (Alla göta- och sveakonungars historia), utgiven 1554,
berättar han om en händelse som ska ha utspelat sig år 2493 efter världens skapelse.
Detta år drog de götiska männen ut på krigståg och medan det inte fanns något manfolk
kvar i landet passade danskarna på att gå till anfall. De hemmavarande kvinnorna lät sig
emellertid inte kuvas utan tog till vapen och lyckades driva danskarna på flykten. Denna
berättelse använde den småländske brukspatronen och historieskrivaren Peter Rudebeck
som utgångspunkt när han skapade sägnen om Blända i början av 1690-talet.
Den svenska stormaktstiden var en tid då historien spelade en mycket viktig roll. För
de styrande handlade det om att förse den svenska stormakten med ett passande förflutet
som kunde användas för att motivera och förklara hur ett fattigt och glest befolkat land i
utkanten av Europa plötsligt kunde spela en huvudroll på den storpolitiska scenen. Denna historieskrivning, som går under namnet göticism, hade till syfte att legitimera den
svenska stormaktspolitiken. Den historia som Rudebeck satt och skrev i sin kammare på
Huseby bruk hade ett liknande syfte. Det förflutna skulle användas för att legitimera och
förklara förhållanden i nuet.
Som ett led i Karl XI:s försvenskning av Sverige, som syftade till att skapa enhetlighet
mellan rikets olika delar, ville kungen avskaffa olika lokala sedvänjor. I Värend, och även
på andra håll i Småland, ärvde kvinnorna lika mycket som männen. Landslagen föreskrev emellertid att sönerna skulle ärva dubbelt så mycket som sina systrar. Den kyrkolag
som infördes 1686 förbjöd all krigisk musik i samband med bröllop. I Värend var det sed
att bruden red till bröllop ackompanjerad av trummors muller och trumpeters klang.
Det var inför hotet mot dessa sedvänjor som Rudebeck fattade pennan. Hans syfte var att
förklara och försvara dem genom att visa hur och varför de skapats en gång i förfluten tid.
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När lagmannen i lagsagan fick kunskap om de lagar och lagförslag som nu hotade
de värendska sedvänjorna vände han sig till Rudebeck och bad om hjälp. Rudebeck
tog utgångspunkt i Johannes Magnus berättelse om de tappra, götiska kvinnorna och
utvecklade den genom att lägga till egna läsefrukter. För att ge berättelsen lokal förankring kopplade han den till ortsnamn och fornlämningar i sitt eget närområde. Så skapade
Rudebeck berättelsen om Blända och hennes kvinnohär som värjde landet genom att med
list besegra den danska här som anfallit Värend under kung Alles tid.
När kung Alle återvände med sina krigare belönade han kvinnorna för det mod de
visat. Eftersom de visat sig vara lika dugliga som männen bestämde han att män och
kvinnor hädanefter skulle ärva lika mycket. Kvinnorna skulle också få rida till bröllop
åtföljda av trummor och trumpeter.
Berättelsen om de värendska kvinnornas hjältemod fick avsett syfte. I februari 1693 fick
Peter Rudebeck ett brev från Erik Dahlberg, bland annat känd som författare till historieverket Suecia Antiqua et Hodierna. Dahlberg berättade att kungen låtit sig påverkas
av Rudebecks berättelse och att Värend skulle få behålla sina sedvänjor. År 1772 blev den
värendska arvsrätten bekräftad av Gustav III. Sägnen om Blända kom sedan till användning i den debatt som ledde till ett riksdagsbeslut 1845 om lika arvsrätt för män och
kvinnor. Ett osannolikt öde för en legend, skapad vid ett skrivbord, i syfte att värna några
värendska sedvänjor vid 1600-talets slut.
Olle Larsson är historiker och författare
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När någon talar
om henne
Felicia Stenroth

Går jag här när jag
går jag här
sänker handen flickan sluter handen
kvinnobenen
går de här i mig
fäll upp ditt paraply som ett vapen
vad kallas det
dräkten
att lära sig tala
säkrar rösten
vad kallas händerna
kallas kinderna
går genom parken
går förbi arenan
hör jag röster
panncentralen
där de fattar besluten
det som kallas händer
där de lär sig
och förhoppningsvis
jag hörde någon tala om henne
jag förstod att hon
tyget, kroppen
för att ta tillbaka måste man ha tagit någonting en gång
för att ta tillbaka måste man ha ägt någonting en gång
vad kallas det
när någon talar om henne
Felicia Stenroth är författare

