
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Luis	Lineo.	Ordförande	i	Män	för	jämställdhet	(mfj)	

Elin	och	mannen	–	är	han	beredd	att	stå	i	bredd?	
	

Elin	Wägner-dagarna	2016	om	Elin	Wägner	och	män	i	hennes	liv	och	verk.	
Elin	Wägner-sällskapets	Väckarklocka	2016	-	Män	för	jämställdhet	

	
	
	
	
Rapport	från	Elin	Wägner-dagarna		
S:t	Sigfrids	folkhögskola	
17-18	september	2016	

	
	



Välkommen!	
Årets	 seminarium	 lockade	 30	 deltagare	

med	 temat	 Elin	 och	 mannen.	 Sällskapets	
ordförande	Ann-Margreth	Willebrand	hälsade	
välkommen	 tillsammans	 med	 folkhögskolans	
nytillträdde	 rektor	 Jonas	 Fager.	 Katarina	
Nordlund,	 initiativtagare	 till	 årets	 tema,	
berättade	sedan	lite	om	bakgrunden.	

	Temat	 om	MANNEN	 föddes	 i	 fjol	 som	 en	
fortsättning	på	Ebba	Witt-Brattströms	Väckar-
klockeföreläsning	 2015	 ”Stå	 i	 bredd”.	 Hon	
refererade	då	till	Märta	och	Henrik	Tikkanens	
dialog	 om	 att	 stå	 i	 bredd.	 Hans	 replik	 på	
hennes	vision	var:		

”Vem	är	beredd	att	 ta	ett	steg	tillbaka	när	
man	hamnat	ett	steg	framför?”		

Står	vi	i	bredd	idag?	Eller	är	någon	ett	steg	
före?	Jämställdhet	borde	vara	ett	gemensamt	
projekt,	där	vi	 i	Elin	Wägners	anda	nyfiket	 lär	
av	 varandra	 och	 fyller	 ut	 glapp,	 som	 kan	
finnas,	 framåt	 eller	 bakåt.	Män	 har	 också	 en	
begränsande	 könsroll,	men	 var	 är	mansrörel-
sen?	

	Det	görs	ändå	en	hel	del,	män	forskar	och	
skriver.	Och	engagerar	 sig,	 som	 t.ex.	 i	 organi-
sationen	 Män	 för	 jämställdhet,	 men	 det	
debatteras	inte	så	mycket.			

Vi	tror	att	vi	har	fått	ihop	ett	spännande	lag	
som	ska	ge	oss	en	bild	av	 läget	–	 från	Elin	 till	
idag.	Förhoppningsvis	har	vi	alla	lärt	oss	något	
när	seminariet	är	slut.			

Årets	rapport	är	som	vanligt	sammanställd	
av	seminariets	deltagare.	Tack	för	fina	bidrag!	

Elin	Wägner	och	männen.	
Birgitta	Wistrand	
	

Att	 lyssna	 till	 Birgitta	 Wistrand	 är	
fascinerande.	Hon	kan	sin	Elin	Wägner,	känner	
hennes	 passioner	 och	 förmedlar	 sin	 kunskap	
intressant	 och	 med	 känsla.	 Denna	 gång	
fokuserar	 hon	 på	 sju	 män,	 som	 på	 olika	 sätt	
haft	en	relation	till	Elin	Wägner,	eller	snarare,	
som	Elin	haft	en	relation	till.																																																																		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Birgitta	Wistrand	
	
Först	fadern	Sven	Wägner,	patriarken	med	

mycket	 liten	 förståelse	 för	 sin	 begåvade	
dotter.	 Som	 ville	 att	 hon	 skulle	 stoppa	
strumpor	 och	måla	 på	 porslin	 i	 stället	 för	 att	
läsa	 filosofi	 och	 skriva	 noveller.	 Men	 trots	
detta,	var	det	genom	hans	förmedling	hon	fick	
sin	 första	anställning	vid	Helsingborgs-Posten.	
Hela	 livet	 hade	 Elin	 en	 ambivalent	 inställning	
till	sin	far,	det	var	först	i	slutet	av	hans	liv	som	
de	 försonades.	 Men	 hon	 kom	 aldrig	 över	
besvikelsen	att	inte	ha	fått	studera.																																																																																																																																		

Elin	 Wägner	 hade	 åtminstone	 fem	 allvar-
liga	förälskelser.	De	varade	i	flera	år,	men	den	
lyckliga	 tiden	 tillsammans	 med	 den	 älskade	
var	 ofta	 kortvarig.	 Varför	 blev	 det	 så?	 Enligt	
Birgitta	Wistrand,	vill	många	se	moderns	tidiga	
bortgång	 och	 en	 kärlekslös	 barndom	 som	 en	
förklaring.	 Kanske	 var	 Elins	 behov	 av	 kärlek	
och	 närhet	 helt	 enkelt	 för	 stort.	 Trots	 detta	
kunde	hon	 använda	 känslan	 och	 energin	 från	
sin	kärlek	i	sitt	författarskap.																																																			

Två	av	Elins	förälskelser	som	efterlämnade	
ljusa	 och	 varma	 känslor	 ännu	 långt	 efter	 att	
kärleken	 gått	 över,	 var	 den	 till	 morbrodern	
och	 konfirmationsläraren	 Alfred	 Ekedahl	 och	



	 3	

den	 till	 den	 tyske	 officeren	August	 Ritter	 von	
Eberlein.	 Hur	 olika	 de	 än	 var,	 både	 Elin	 och	
varandra,	 gav	 de	 henne	 något	 hon	 behövde.	
Morbror	Alfred	lyssnade,	förstod	och	tröstade,	
äntligen	fick	hon	det	hon	saknat,	skriver	hon	i	
brev	till	en	väninna.		

En	lika	omöjlig	kärlek	borde	den	till	August	
ha	varit.	De	träffades	första	gången	1921.	Han	
var	 attraktiv,	 uppvaktade	 henne	 med	 knäfall	
och	 kärleksförklaringar,	 uppskattade	 hennes	
insikter	 i	 tysk	 politik,	 och	 beundrade	 henne	
som	 fredsmäklerska	 och	 kvinna.	 Elin	 hade	
roligt	 i	 hans	 sällskap.	 Både	Alfred	och	August	
såg	 bra	 ut,	 de	 var	 kraftfulla	 och	 besjälade	 av	
sina	 ideal.	 Här	 kunde	 de	 möta	 Elin	 i	 en	
passion,	uppfyllda	av	något	större	än	de	själva.																																																						

Elins	mer	officiella	förälskelser:	fästmannen	
Hjalmar	 Jönsson,	 maken	 John	 Landquist	 och	
älskaren	 Sigfrid	 Siwertz	 efterlämnar,	 menar	
Birgitta	Wistrand,	 helt	 andra	 känslor.	 Känslor	
av	 förtvivlan,	 sorg,	 separation	och	 förlust.	De	
hade	 alla	 haft	 andra	 förhållanden	 innan	 de	
träffade	 Elin.	 Hjalmar	 Jönsson	 var	 förlovad,	
John	Landquist	hade	varit	förlovad	och	Sigfrid	
Siwertz	 var	 gift,	 och	 alla	 tre	 svek	 henne.	 Elin	
tog	 sveken	 från	 Hjalmar	 och	 Sigfrid	 hårdast.	
Hjalmar	Jönsson	började,	under	Elins	frånvaro,	
uppvakta	hennes	 syster	Ester,	 vilket	 ledde	 till	
en	 bruten	 förlovning	 två	 månader	 före	 det	
planerade	bröllopet.	Han	stod	dessutom,	flera	
år	 senare,	 bakom	 insändare	 i	 en	 förtals-
kampanj	mot	”Den	nya	kvinnan”,	som	indirekt	
pekade	på	Elin	Wägner.																																																																																																																																

Sigfrid	 Siwertz	 sökte,	 enligt	 Birgitta	
Wistrand,	 spänning	 och	 erotik,	 medan	 Elin	
sökte	den	stora	kärleken.	Han	smiter,	är	borta	
nästan	ett	år,	Elin	väntar	och	hoppas.	Till	 slut	
skriver	 han	 att	 han	 inte	 är	 värdig	 hennes	
kärlek.	Elin	blir	förtvivlad,	det	tar	henne	år	och	
ett	 antal	 romaner	 att	 komma	 över	 besvikel-
sen.																																																																																																				

Förhållandet	till	John	Landquist	inleds	med	
en	 nästan	 omedelbar,	 häftig,	 ömsesidig	
förälskelse.	 Den	 första	 tiden	 förefaller	 att	 ha	
varit	 lycklig,	 men	 redan	 efter	 två	 år	 är	 han	

otrogen	och	vill	 skiljas.	Elin	vill	 inte,	och	 trots	
många	 otrohetsaffärer	 håller	 äktenskapet	 i	
tolv	år,	och	då	är	det	hon	som	går.	Positivt	är	
att	 äktenskapet	 med	 John	 Landquist	 gav	
henne	 tillträde	 till	 de	 viktiga	 litterära	 nätver-
ken	 i	 Stockholm,	 och	 där	 blev	 hon	 kvar	 även	
efter	 skilsmässan.	 Relationen	 till	 John	 förblev	
dock	 vänskaplig	 och	 de	 brevväxlade	 så	 länge	
hon	levde.																																																																																																																																				

Männen	 uppskattade	 Elin	 för	 hennes	
begåvning,	 slagfärdighet	 och	 fördomsfrihet	
men	 blev	 skrämda	 av	 hennes	 allvar,	 hennes	
krav	 och	 hetta.	 De	 ville	 ha	 den	 fria	 Elin	 och	
klarade	inte	av	ett	jämställt	förhållande.																																																																																																													

Den	sjunde	relationen	Birgitta	Wistrand	tar	
upp	 är	 Elin	 Wägners	 förhållande	 till	 Gandhi.	
Hon	 träffade	 honom	 aldrig,	 men	 skriver	 om	
honom,	bl.a.	i	Tidevarvet,	som	om	han	varit	en	
gammal	vän.	Hans	pacifism	 förstärkte	hennes	
tro	 på	 det	 vapenlösa	 motståndet.	 Hon	
menade	 att	 han	 startat	 den	 mäktigaste	
rörelsen	 i	 mänsklighetens	 historia.	 Liksom	
Gandhi	såg	Elin	Wägner	våldet	som	det	största	
hotet	 i	 världen.	 Man	 borde,	 istället	 för	 att	
starta	krig,	ha	en	öppen	kommunikation	med	
motståndaren	för	att	övertyga	om	att	våld	inte	
var	en	lösning.	Hos	Gandhi	finner	hon	på	nytt	
passionen	 och	 möjligheten	 för	 en	 ny	 och	
fredligare	värld	för	både	kvinnor	och	män.	

Där	 slutade	 Birgitta	 Wistrands	 föredrag,	
som	 följdes	 av	 en	 intressant	 diskussion.	
Föredraget	 i	 sin	 helhet	 finns	 att	 läsa	 på	
hemsidan.	

Eva	Persson	

Alternativ	mansroll	i		
	Dialogen	fortsätter.	
	Peter	Forsgren				
	
Inledningsvis	 presenterade	 Peter	 Forsgren	

sin	 bok	 från	2008	med	 titeln	 I	 vansklighetens	
land:	genus,	genre	och	modernitet	i	Elin	Wäg-

ners	Smålandsromaner.	

Forsgren	 talade	 om	 Elin	 Wägners	 relation	
med	Sigfrid	Siwertz,	som	denne	i	delvis		
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Peter	Forsgren	
	

förtäckta	 ordalag	 skrivit	 om	 i	 romanen	 Jonas	
och	 draken	 (1928),	 aktuell	 än	 i	 dag	 med	 sin	
skildring	av	mediesamhället.			

Siwertz	 brist	 på	 diskretion	 (vilket	 han	blev	
känd	 för)	upprörde	Elin	Wägner	och	 i	hennes	
roman	 Svalorna	 flyger	 högt	 (1929)	 finns	 ett	
mansporträtt	 (Daniel),	som	förmodas	syfta	på		
Siwertz.	I	romanen	Glasberget	(1952)	återkom	
Siwertz	 till	 temat	 med	 skildringen	 av	 en	
passionerad	 kvinna	 som	ej	 blir	 tillfredsställd	 i	
sin	 relation.	 Romanen,	 som	 kom	ut	 efter	 Elin	
Wägners	 död,	 handlar	 om	 den	 manliga	
egoismen.	

I	 Cecilia	 Annells	 doktorsavhandling	 från	
2016	Begärets	politiska	potential.	Feministiska	

motståndsstrategier	 i	 Elin	Wägners	 Pennskaf-

tet	 etc.	 analyseras	 skildringen	 av	 den	 nya	
kvinnan	 i	 Elin	 Wägners	 romaner	 med	 Penn-
skaftet	 (1910)	 som	 exempel.	 Den	 manlige	
huvudpersonen	 Dick	 ger	 en	 vision	 av	 hur	
mansrollen	bör	vara:	hjälpa	till	med	disken	och	
koka	te	medan	kvinnan	är	på	möte.	

Likaså	i	romanen	Dialogen	fortsätter	(1932)	
skildras	 de	 patriarkala	 strukturerna	 och	 den	
nya	kvinnan	 som	kräver	eller	 längtar	efter	en	
ny	 typ	av	man.	Att	 Elin	Wägner	på	detta	 sätt	
beskriver	och	lyfter	fram	självständiga	kvinnor	
var	 betydelsefullt	 för	 kvinnorörelsen.	 Många	
män	skrev	om	den	nya	kvinnan	och	kände	att	

männens	 roll	 och	 den	 patriarkala	 ordningen	
var	 hotad.	 	 Strindberg	 är	 ju	 ett	 känt	 exempel	
på	hur	männen	kunde	reagera	på	självständiga	
kvinnor.			

Den	 nye	mannen	måste	 ha	 vilja	 att	 lyssna	
på	 kvinnorna	 och	 respektera	 deras	 krav	 och	
önskningar	 i	motsats	 till	den	patriarkale	man-
nen.	som	skildras	med	ironi	av	Elin	Wägner.	

Pennskaftet	 är	 Elin	 Wägners	 första	 stora	
rösträttsroman.	 	 I	 den	 andra	 rösträttsroma-
nen,	 	Dialogen	 fortsätter,	 som	 kom	 ut	 tio	 år	
efter	 det	 att	 kvinnor	 faktiskt	 	 fått	 rösträtt,	
ställs	 frågan	 varför	 kvinnornas	 inte	 har	 	 mer		
inflytande	 i	 samhället	 och	 varför	 det	 fortfa-
rande	 är	 de	 patriarkala	 strukturerna	 som	
gäller.	

Peter	 Forsgren	 pekade	 på	 att	 då	 förlags-
redaktören	Holger	Ahlenius	gav	ut	ett	urval	av	
Elin	 Wägners	 romaner	 efter	 hennes	 död	 var	
det	 Smålandsromanerna	 som	 prioriterades	
och	 inte	 de	 kanske	 mer	 kontroversiella	
böckerna	om	kvinnorollen,	t.ex.		Dialogen	fort-
sätter,	som	Forsgren	bedömer	som	en	mycket	
viktig	 bok.	 	 Forsberg	 menar	 att	 den	 borde	
komma	i	nytryck	så	att	unga	personer	kan	läsa	
den.		

Margit	Forsström	

	

																																																																																																					
Dialogen	fortsätter	och	alla	andra	romaner	av	
Elin	Wägner	finns	som	e-böcker	på	Adlibris.		

Lunch,	konsert	och	middag	
	
Efter	 lunch	 var	 det	 dags	 för	 den	 alltid	 lika	

omtyckta	trädvandringen	med	Börje	Svensson.	
Vi	 fick	 lära	 oss	 något	 om	 vart	 och	 ett	 av	
skolans	 vårdträdslag	 och	Börje	 bjöd	därtill	 på	
både	 egna	 och	 andras	 träddikter.	 ”Träd”	 har	
samma	 stam	 som	 ”tro”	 och	 engelska	 ”truth”,	
träden	 talar	 sanning.	 Vi	 ska	 tro	 på	 trädens	
sanning.	 Bygg	 med	 trä	 och	 slopa	 betongen!	
Första	 dikten	 var	 av	 Artur	 Lundkvist:	 ”1000-
tals	träd	för	varje	mänska”.		
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Om	gårdens	vårdträd	skriver	Elin	Wägner	 i	
Tusen	år	 i	 Småland,	att	man	där	 satte	ut	mat	
och	dryck	till	gårdens	skyddsande.	Barnsängs-
kvinnor	 omfamnade	 vårdträdet	 för	 att	 allt	
skulle	gå	bra.			

	
Trädkramaren	Börje	Svensson	

	
Boken	 vid	 huvudbyggnaden	 är	 från	 1930-

talet	och	är	det	första	i	raden	av	vårdträd	som	
årskurserna	 på	 skolan	 har	 planterat.	 ”Bok”	
återfinns	 i	 ”bokstav”,	 man	 skar	 in	 runor	 i	
stavar	 av	 bok,	 och	 i	 bofink	 (på	 danska	
”bogfinke”).	

Den	 präktiga	 lönnen	 hade	 börjat	 få	 sina	
vackra	”blodsprängda”	höstfärger.	 	Den	skön-
klingande	violinens	botten	görs	av	lönn	(locket	
av	gran).	

Björken	på	Kronoberg	är	en	vårtbjörk,	som	
är	 den	 vanliga	 arten	 i	 södra	 Sverige.	 Umeås	
alléer	 får	 däremot	 sin	 karaktär	 av	 vita	
glasbjörkar.	 Numera	 menar	 man	 att	 björkar	
ger	 frostskydd	 åt	 granplantor,	 så	 de	 får	 stå	
kvar	ett	slag	och	gallras	bort	senare.	

Gustav	 Vasa	 kunde	 låta	 slå	 ihjäl	 bönder	
som	 tog	 ner	 en	 ek.	 För	 flottans	 räkning	
inrättades	på	1600-talet	en	stor	ekplantage	på	
Visingsö.	 Träden	 blev	 ”mogna”	 för	 några	 år	
sedan,	 men	 nu	 fanns	 inte	 bruk	 för	 dem	 till	

skeppsbyggnad.	Några	har	i	alla	fall	använts	till	
att	reparera	regalskeppet	Wasa.		

Aspens	platta	långa	bladskaft	fångas	lätt	av	
vinden.	 Man	 har	 sagt	 att	 träden	 prasslar	 av	
rädsla	för	att	bli	tändstickor.	Dikten	här	var	av	
Jan	 Fridegård:	 ”Djupt	 i	 mitt	 hjärta	 bor	 ett	
asplöv	som	skälver	och	skälver”.	

Alens	 ved	blir	 till	 skillnad	 från	aspens	bara	
våt	på	ytan.	Därför	är	den	bra	att	göra	träskor	
och	träskobottnar	av.	

Av	lindens	bark	gjordes	förr	bastrep.	För	att	
de	bundna	husdjuren	inte	skulle	äta	upp	repen	
tvinnade	 man	 in	 ull	 i	 dem.	 Linden	 har	 Linné	
tagit	sitt	namn	ifrån.	

Konserten	 i	 kyrkan	 hade	 i	 år	 folkviseton.	
Mycket	 skönsång	 och	 milda	 instrument:	 fiol,	
cello,	 kontrabas,	 flöjt,	 gitarr	 och	 piano.	
Repertoaren	 som	 alltid	 fint	 varierad	 och	 de	
unga	artisternas	framförande	härligt.		

Till	 den	 som	 alltid	 utsökta	 middagen	
berättade	 Eva	 Persson	 om	 utställningen	 på	
Lilla	 Björka	 på	 årets	 tema,	 TRÄD,	 och	 om	 de	
många	 föreläsarna	 på	 Lilla	 Björka	 under	
säsongen.	 Särskilt	 välbesökt	 var	 aftonen	med	
författaren	och	biologen	Fredrik	Sjöberg.		

							Järda	Blix	&	Björn	Theorin	
	

Mer	 än	 40	 år	 som	 forskare	 och	
aktivist	om	män	

Lars	Jalmert	
	
Lars	 Jalmert	börjar	med	att	berätta	om	sig	

själv.	Han	är	en	numera	pensionerad	professor	
i	pedagogik	med	inriktning	på	genusfrågor	och	
jämställdhet.	 Alltjämt	 engagerad	 i	 sitt	 ämne	
sitter	 han	 i	 flera	 styrelser	 bl.a.	 Män	 för	
jämställdhet,	 Kvinna	 till	 kvinna,	 Fredrika	
Bremer	 Förbundets	 jämställdhetspris	 (BRA)	
och	webbtidningen	Feministiskt	Perspektiv.	

Hans	 anknytning	 till	 Elin	 Wägner	 finner	
man	 främst	 i	 engagemanget	 för	 såväl	
jämställdhetsfrågorna	som	pacifismen.	Själv	är	
han	 sambo	 med	 ett	 barnbarn	 till	 Torsten	
Tegnér	(TT)	med	Esaias	längre	bak	i	släktledet.	
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Lars	Jalmert	menar	att	hos	flera	av	den	tidens	
akademiker,	 även	 hos	 John	 Landquist,	 fanns	
en	 elitistisk	 inställning.	 Esaias	 Tegnér	 talade	
ofta	 nedsättande	 om	 kvinnor:	 ”man	 ska	 inte	
hålla	på	med	sådant	känslopjunk”.	

1982	 avled	 Lars	 Jalmerts	 far.	 Han	 hade	
arbetat	 som	 tecknare	 på	 Expressen	 och	 det	
fanns	 mycket	 papper	 att	 gå	 igenom.	 Bland	
annat	 hade	 han	 en	 stor	 uppsättning	
almanackor	 som	 han	 skrivit	 i	 praktiskt	 taget	
varje	dag.	Det	väckte	en	nyfikenhet	att	se	vad	
som	 antecknats	 den	 dag	 Lars	 själv	 föddes:	
”Ingrid	 fick	en	grabb,	 längd	och	vikt”.	Pappan	
låg	hemma	och	sov	när	de	ringde	från	BB	och	
väckte	 honom.	 Lars	 hittade	 även	 farfars	
almanackor	 i	 kvarlåtenskapen.	 Vad	 hade	 då	
han	 skrivit	 vid	 sin	 sons	 födelse?	 ”Fick	 23	
abborrar	och	en	son”.	

Lars	 Jalmert	 har	 försökt	mildra	 sin	 syn	 på	
farfadern.	 Han	 var	 en	 patriark,	 men	 familjen	
var	 också	 fattig.	 Tjugotre	 abborrar	 betydde	
middagsmat.	 Själv	 har	 Lars	 inte	 skrivit	
dagböcker	 och	 det	 finns	 således	 heller	 ingen	
anteckning	 om	 hans	 egna	 döttrars	 födelse,	
men	 han	 tycker	 själv	 att	 han	 varit	 en	 bättre	
pappa.	 På	 sjuttiotalet	 var	 en	 pappa	 med	
barnvagn	 fortfarande	 en	 ganska	 ovanlig	 syn.	
En	 förändring	har	 faktiskt	 skett	och	många	är	
numer	pappalediga.	

På	1970-talet	går	Olof	Palme	ut	med	kravet	
på	 en	 föräldraförsäkring	 (moderskapsförsäk-
ring)	 vilket	 förändrade	 synen	 på	 papparollen.		
Det	 socialdemokratiska	 kvinnoförbundet	 drev	
frågan,	 men	 man	 kan	 också	 ana	 Lisbeth	
Palmes	 påverkan.	 På	 den	 tiden	 droppades	
lapis	i	de	nyfödda	barnens	ögon,	vilket	innebar	
att	de	inte	kunde	se	någonting.	Idag	vet	vi	att	
även	 ett	 nyfött	 barn	 kan	 se.	 Här	 följde	 en	
period	av	 förändrad	 inställning	 i	dessa	 frågor.	
Lars	 själv	 var	 vid	 den	 tiden	 barnpsykolog	 och	
disputerade	1979.	

Lars	 Jalmert	 tycker	 att	 man	 ska	 leva	
rättvisa	 liv.	Hans	 föräldrar	 skildes	när	han	var	
15	 och	 han	 levde	 därefter	 med	 sin	 mamma	
och	syster.	Han	såg	skillnaderna	i	olika		

Lars	Jalmert	
	

livsförhållanden.	 En	 kväll	 när	 han	 steg	 av	
bussen	 och	 började	 gå	 hemåt	 såg	 han	 en	
kvinna	 gå	 framför	 honom	 i	 mörkret.	 Hon	
ökade	 på	 stegen	 och	 han	 insåg	 att	 hon	 var	
rädd	och	han	visste	inte	vad	han	skulle	göra.		

Men	han	kom	ifatt:	Å	var	det	bara	du.	Vi	är	
ju	 grannar!	 Lars	 menar	 att	 andra	 män	 som	
gjort	henne	rädd,	de	har	också	gjort	detta	mot	
honom	själv.	Så	småningom	förändrades	hans	
egen	medvetenhet	om	könsskillnader.	

Det	 finns	 ett	 par	 betydande	 genusveten-
skapliga	 forskare	 som	 Lars	 Jalmert	 gärna	 vill	
framhålla.	 Raewyn	 Connell	 (född	 1944)	 blev	
Australiens	 yngsta	 professor	 vid	 25	 års	 ålder	
och	 bytte	 själv	 kön	 2004.	 Hon	 har	 studerat	
kvinnor	 och	 menar	 att	 kvinnor	 också	 kan	
indelas	 i	 hierarkier,	 men	 dessa	 ligger	 på	 en	
lägre	nivå	än	mäns.	Hon	och	kollegan	Rebecca	
Pearse	har	skrivit	en	viktig	bok	som	heter	Om	

genus.	 Där	 beskriver	 de	 en	 hegemonisk	
maskulinitet	 där	 man	 överst	 finner	 gruppen	
Överordnad	maskulinitet.	 Det	 är	 en	manstyp,	
som	utnyttjar	sin	makt	och	har	en	förklenande	
och	 föraktande	 attityd:	 ”för	 att	 jag	 kunde”.	
Delaktig	 (complicit)	 maskulinitet	 stöttar	 och	
bär	 upp	 den	 överordnade.	 Därefter	 kommer	
Underordnad	maskulinitet	och	allra	 längst	ner	
Marginaliserad	 maskulinitet.	 I	 dessa	 mönster	
ser	 vi	 inte	 bara	 kön	utan	också	 t.ex.	 hudfärg.	
Men	 framgångsrika	 svarta	 idrottare	 hjälper	
exempelvis	 inte	 upp	 statusen	 hos	 gruppen	
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svarta	 män.	 Manlighet	 har	 alltid	 tagits	 för	
given	 och	 de	 privilegierade	 ser	 inte	
privilegierna,	 utan	 ser	 dem	 som	 norm.	 Men	
Lars	 Jalmert	 menar	 att	 har	 vi	 skapat	 de	 här	
strukturerna	så	kan	vi	också	ändra	på	dem.		

Barbro	Andersson	

Livlig	diskussion.	
	
Efter	 lördagens	föredrag	om	männen	i	Elin	

Wägners	 liv,	 den	 alternativa	 mansrollen	 och	
könsrollsforskning,	 rundade	vi	av	med	diskus-
sioner	 i	 grupper.	 Det	 var	 lite	 svårt	 att	 kon-
centrera	 sig	 efter	 att	 både	 gamla	 och	 nya	
kunskaper	 väcktes	 till	 liv,	 det	 tumlade	 runt	 i	
hjärnan.	

Vi	 delades	 upp	 i	 4	 grupper,	 8	 personer	 i	
varje	 grupp	 runt	 ett	 bord,	 där	 det	 låg	 en	
frågeställning.	 Frågan	 vid	 första	 bordet	 löd:	
"Vad	 är	 föräldrarnas	 roll	 och	 ansvar?”	 Vi	 var	
ganska	överens	om	att	lärarna	i	skolan	har	fått	
ta	 över	 mycket	 av	 föräldrarnas	 roll.	 Ja,	 det	
blev	många	åsikter	om	skolan	kontra	föräldrar,	
men	 även	 om	 barn	 och	 föräldrars	 krav	 på	
varandra.		

Sedan	 fick	man	byta	bord.	Där	 löd	 frågan:	
"Vad	 är	 feminism	 för	 dig?”	 Ett	 ord	 som	 kan	
definieras	på	många	 sätt,	 vilket	bevisades.	Är	
alla	 i	 Sverige	 feminister?	 Ja,	 kanske	 -	 men	
ingen	 i	 Danmark,	 inflikade	 en	 av	 seminariets	
danska	deltagare.	

På	 nästa	 bord	 var	 frågan:	 "Elin	 och	 en	
alternativ	 mansroll.	 Vilka	 tankar	 väcker	 Elins	
eget	 liv	 och	 författarskap?”	 Efter	 Birgitta	
Wistrands	 föredrag	 tidigare	 på	 dagen	 om	
männen	 i	 Elins	 liv,	 konstaterades	 det	 att	
förnuft	 och	 känsla	 kan	 vara	 svåra	 att	 förena.	
Elin	 hade	 flera	 passioner	 i	 sitt	 liv	 och	 levde	
inte	 alltid	 som	 hon	 lärde,	 det	 var	 mycket	
uppfriskande	 att	 höra.	 Här	 kan	 citatet	 från	
Birgitta	Wistrand	delvis	 sammanfatta	 tvåsam-
hetens	 problematik	 "En	 kvinna	 utan	 man	 är	
som	en	fisk	utan	cykel."			

Slutligen	 den	 sista	 frågeställningen:	 "Vad	
innebär	 det	 för	 kvinnor	 respektive	 män	 när	
rollerna	förändras?”	Här	var	det	ord	/	begrepp	
som	 pappaledighet,	 ekonomiskt	 oberoende	
och	bättre	parrelationer	som	diskuterades.		

Efter	redovisning	av	diskussionerna	var	det	
snart	 dags	 för	 kvällens	 konsert	 i	 kapellet	 av	
skolans	 musikelever.	 Ett	 musikprogram	
sammanställt	 av	 Sara	 Wåhlin	 på	 skolan.	 Nu	
fick	 vi	 njuta	 av	 vacker,	 stämningsfull	 musik	
med	 texter	 om	 kärlek,	 passion	 och	 svek,	 det	
blev	 en	 musikalisk	 fördjupning	 av	 dagens	
ämnen.	 	 Ett	 mycket	 professionellt	 program	
med	 fina	 arrangemang	 och	 inte	 minst	
skönsång!	 Framförandet	 av	 Olle	 Adolphsons	
"Trubbel"	var	helt	suverän.		

Kvällen	 avslutades	 i	 matsalen	 med	
information	 vad	 som	 hänt	 på	 Lilla	 Björka	
under	året	och	vi	fick	som	avslutning	på	dagen	
njuta	av	en	överdådig	höstbuffé.	

	Annika	Sherwin	

När	kvinnorna	tar	mer	plats	–	
vad	händer	med	männen?	

Arne	Jernelöv	
	
Arne	 Jernelöv	 beskrev	 sig	 som	 miljö-

forskaren,	 som	 spårat	 in	 på	 genusforskning	
och	 studier	 av	 roller	 och	 beteenden	
män/kvinnor	 i	olika	delar	av	världen.	Han	har	
varit	 engagerad	 av	 Institutet	 för	 framtids-
forskning,	 bland	 annat	 inom	 ramen	 för	 ett	
projekt	 kring	 ”Oväntade	 framtider”.	 Han	
tecknade	en	framtidsbild,	där	kvinnornas	roll	i	
samhället	avsevärt	kommer	att	förändas,	även	
om	takten	stundom	är	långsam.	

Avgörande	 faktorer:	hälsa,	 livslängd,	miljö.	
Mänskligheten	 har	 konstaterats	 i	 genomsnitt	
bli	ett	år	äldre	per	decennium.	Dock	utgör	den	
tilltagande	 antibiotikaresistensen	 och	 diverse	
nya	sjukdomar	faror.	Vi	blir	allt	fler	på	jorden,	
vi	reser	och	ändrar	matvanor	och	utvecklingen	
är	 för	 närvarande	 svår	 att	 förutse.	 Dessutom	
är	 det	 ovisst	 om	 vi	 kan	 stoppa	 temperatur-
ökningen.	 En	 sannolik	 –	 och	 märkbar	 –	
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utveckling	är	förändringen	av	roller	i	samhället	
vad	 gäller	 fördelningen	 mellan	 män	 och	
kvinnor.	 Studier	 av	 högskolor	 och	 universitet	
visar	 att	 flickor/kvinnor	 håller	 på	 att	 gå	 om	
männen	 och	 lyckas	 bättre	 med	 sina	 studier,	
vilket	 bekräftar	 den	 bild	 av	 skolan	man	 hade	
redan	 tidigare.	 Framför	 allt	 gäller	 detta	
humaniora	 medan	 tekniska	 ämnen	 fortfa-
rande	 är	 mansdominerade.	 Mönstret	 är	
internationellt.	 I	 Iran	 finns	 fler	 kvinnliga	
studenter	 än	 manliga,	 i	 Kina	 är	 fördelningen	
fifty/fifty.		

Föga	 förvånande	 är	 hög	 utbildning	 bästa	
kriteriet	för	framgång.	

De	 engelska	 aktivisterna,	 suffragetterna,	
var	 jämförelsevis	 tidigt	 ute	 i	 kampen	 för	
kvinnors	rätt	att	rösta	och	äga	egendom.	Även	
om	 rörelsen	 dog	 ut	 i	 och	 med	 första	 världs-
kriget	 fick	 den	 konsekvensen	 att	 engelska	
kvinnor,	 i	 männens	 frånvaro	 i	 kriget,	 beman-
nade	 samhällsfunktioner,	 vilket	 öppnade	
ögonen	för	kvinnors	möjligheter.	
Kvinnors	ägande	har	ökat	avsevärt	–	till	1/3	av	
världens	 tillgångar,	 dels	 genom	 att	 kvinnor	 i	
egenskap	 av	 hustrur	 ärver	 mer	 än	 män,	 dels	
genom	 att	 kvinnor	 med	 högre	 utbildning	
skapar	 egna	 förmögenheter.	 Kvotering	 i	
arbetslivet	 har	 vissa	 positiva	 effekter	 för	
kvinnor.	Däremot	dominerar	männen	alltjämt	
i	de	politiska	systemen,	om	än	i	olika	hög	grad.	
Kvinnligt	 representantskap	 i	 den	 svenska	
riksdagen	 ligger	 sedan	 länge	 tämligen	
konstant	 på	 drygt	 40	 procent.	 Vissa	 länder	
kommer	 i	 detta	 avseende	 före	 Sverige,	 t.ex.	
Rwanda,	 Bolivia,	 Cuba	 och	 Seychellerna.	 I	 de	
nationella	 parlamenten	 är	 kvinnorepresen-	
tationen	ännu	 jämförelsevis	 låg	men	en	 lång-
sam	förskjutning	är	märkbar.		

	
	
	
	
	
	
	

Arne	Jernelöv	med	Mary	Wollstonecraft	
	
I	Sverige	uppvisar	de	s.k.	prestigeyrkena	en	

relativt	 jämn	 balans	 men	 med	 viss	
åldersfördelning.	I	åldrarna	över	50	dominerar	
männen,	under	40	kvinnorna.	Överhuvudtaget	
ses	 en	 ökning	 av	 kvinnor	 inom	 mansdomi-
nerade	områden,	t.ex.	professionell	idrott.				

Konsekvenser	 i	 mansvärlden?	 Kvinnor	
gifter	 sig	 ogärna	 med	män	med	 lägre	 utbild-
ning	men	avstår	 inte	från	barnafödande.	Med	
andra	ord	blir	parbildning	en	utbildningsfråga.	
Män	 blir	 ”över”,	 vilket	 i	 sin	 tur	 kan	 leda	 till	
kriminalitet,	 särskilt	 påtagligt	 bland	 afro-
amerikanska	 män,	 även	 om	 slutsatsen	
debatterats,	 och	 till	 och	 med	 spelberoende,	
eftersom	man	tror	att	statusen	är	ekonomiskt	
styrd.	 I	 Sverige	 är	 två	 mansgrupper	 särskilt	
utsatta,	 dels	 lågutbildade	 män	 i	 Norrlands	
inland,	eftersom	kvinnorna	flyttar	därifrån.	En	
lösning	 är	 ”kvinnoimport”	 från	 angränsande	
länder.	Den	andra	gruppen	är	unga	män	med	
dåliga	 framtidsutsikter	 till	 följd	 av	 bristfällig	
skolgång.	

Arne	Jernelöv	har	givit	uttryck	 för	sin	upp-
fattning	om	framtiden	 i	boken	Amazonia,	den	

framtida	världen,	där	kvinnor	styr.		
	Anita	Liepe	
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Halvvägs	till	100		
Tomas	B.	Lindahl	

	
Tomas	 B.	 Lindahl	 	 (styrelsemedlem	 i	 Män	

för	 jämställdhet	 och	dess	 ordförande	 i	 Växjö)	
väckte	onekligen	allas	vår	nyfikenhet	med	sin	
rubrik	 ”Halvvägs	 till	 100	 –	 en	 50-årig	 mans	
resa	 mot	 100	 procent	 jämställdhet”.	 Han	
började	sitt	anförande	med	att	presentera	sig,	
tjugo	år	som	journalist	och	sedan	arbete	med	
ensamkommande	 flyktingbarn,	 vilket	 han	
ansåg	vara	väl	så	lärorikt	som	journalistbanan.	
Lindahl	är	nu	aktiv	på	riksnivå,	men	har	också	
dragit	igång	pappagrupper	på	lokal	nivå.	

Föredragshållaren	 utgår	 från	 olika	
”uppvaknanden”.	 Det	 första	 kallade	 han	 ”det	
naiva”,	 då	 han	 som	 6-åring	 förundrades	 över	
sin	 pappa,	 då	 denne	 en	 Mors	 Dag	 faktiskt	
klarade	av	 att	 laga	 söndagsstek,	 trots	 att	 han	
aldrig	 närmade	 sig	 spisen	 i	 vardagslag.	
Tilläggas	 bör	 att	 båda	 föräldrarna	 förvärvs-
arbetade.	 Redan	 som	 barn	 avskydde	 Lindahl	
vissa	 delar	 av	 mansrollen.	 Han	 lekte	 gärna	
med	flickor	och	ifrågasatte	att	man	som	pojke	
måste	meka	med	moppen	och	gilla	bilar.	

	

	
Tomas	B	Lindahl	

	
Det	 andra	 uppvaknandet	 var	 ”det	 smärt-

samma”	och	inträffade	då	Lindahl	hade	träffat	
sin	 blivande	 hustru	 och	 fick	 sitt	 första	 barn.	
Allt	 verkade	 först	 så	 fridfullt	 och	 enkelt,	men	

varningar	 ljöd	 från	 alla	 håll.	 	 –	 Vänta	 du!	
Pojkar	slåss	och	flickor	leker	med	dockor!	Visst	
vore	 det	 önskvärt	 att	 montera	 ner	
könsnormerna	 och	 bredda	 rollerna	 vad	 gäller	
könssegreation.	 Förmodligen	 är	 detta	 svårast	
för	mannen.	

Lindahl	 såg	 sig	 som	 helt	 jämställd	 innan	
han	träffade	sin	fru,	men	chockerades	över	allt	
hemarbete	 och	 hustrun	 fick	 trösta.	 Varför	 är	
det	 lättare	 för	 män	 att	 under	 sin	 pappa-
ledighet	släppa	de	vardagliga	plikterna,	såsom	
städ	och	disk	utan	att	ha	dåligt	samvete	och	i	
stället	 ägna	 sig	 åt	 mysiga,	 lata	 mornar	 med	
film	 efter	 frukosten?	 Är	 det	 de	 manliga	 och	
kvinnliga	 könsnormernas	 fel	 att	 vi	 inte	 har	
kommit	längre?	Varför	har	fortfarande	kvinnor	
hemmafruoket	 över	 sig?	 Risken	 finns	 att	
kvinnan	väljer	bort	sin	relation	och	bestämmer	
sig	för	att	klara	sig	själv.	

Lindahl	menar	att	vi	är	offer	för	ett	system	
och	 att	 många	 män	 är	 nte	 medvetna	 om	
detta.	 Det	 är	 viktigt	 för	 många	 att	 ha	 makt	
över	 sitt	 liv	och	om	makten	beskärs	 finns	det	
risk	för	att	man	känner	sig	maktlös.	Lösningen	
på	 problemet	 är	 lika	 ansvar	 och	 lika	
rättigheter,	 d.v.s.	 jämställdhet.	 Alla	 män	 kan	
se	på	sitt	eget	beteende,	sin	egen	position	och	
sina	 egna	 attityder	 samt	 fundera	 på	 vad	 i	
detta	 som	 bidrar	 till	 det	 icke-jämställda	
samhället	.	

Jag	tycker	dock	att	det	har	hänt	en	hel	del	
vad	 det	 gäller	 jämställdhet,	 om	 man	 jämför	
Lindahls	 generation	 med	 min	 egen.	 Men	
föredragshållaren	menade	 att	 det	 tyvärr	 inte	
gäller	alla	grupper	 i	 samhället.	Kanske	 jag	ska	
känna	 mig	 lyckligt	 lottad	 över	 att	 mina	
svärsöner	 både	 tar	 ut	 pappaledighet	 med	
glädje	 samt	 lagar	 mat	 och	 städar	 utan	 att	
knota.	

Lindahl	 avslutade	 sitt	 föredrag	 med	 en	
förhoppning	om	att	han	skulle	nå	målet	för	sin	
resa,	 100	 procent	 jämställdhet.	 Jag	 önskar	
honom	 lycka	 till	 och	 tackar	 för	 ett	 mycket	
personligt	och	intressant	föredrag.		

Ann-Christin	Gunnarsson	
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Katarina	Nordlund,	Luis	Lineo,	Tomas	Lindahl,	

Lars	Jalmert	

Årets	Väckarklocka	2016:	

Män	för	jämställdhet	(mfj).	
	

	
Luis	Lineo,	Män	för	jämställdhet	

	
Luis	 Lineo	 är	 utbildare,	 journalist,	

sexualupplysare	 och	 verksamhetsutvecklare	
på	mediehuset	 Fanzingo	 i	 Botkyrka.Dessutom	
är	 han	ordförande	 i	Män	 för	 jämställdhet,	 En	

ideell	 riksorganisation,	 som	startades	 som	ett	
nätverk	av	Rädda	Barnen	1993.		

Två	 upprop	 som	 reaktion	 på	 systematiska	
våldtäkter	 under	 kriget	 på	 Balkan	 och	 mäns	
våld	mot	kvinnor	och	barn	i	Sverige	har	gjorts.	
Initiativtagarna	 var	 män	 i	 Rädda	 Barnens	
styrelse.	Alla	partiledare	och	några	kända	män	
skrev	under.	Flera	tusen	svenska	män	skrev	på	
protestlistorna	 till	 regering	och	 riksdag.	Detta	
resulterade	 i	 Manliga	 nätverket,	 som	 är	 en	
både	 professionell	 &	 ideell	 verksamhet,	
finansierad	 av	 Socialstyrelsen,	 Arvsfonden,	
Sida,	konsult-	&	utbildningsverksamhet.		

Det	 finns	 ca	 10	 lokalgrupper	 över	 hela	
Sverige	 med	 ca	 500	 medlemmar	 (kvinnor,	
män,	icke	binära)	

Man	arbetar	brett	–	från	vaggan	till	graven	
(förskola/skola,	 hem,	 fritid,	 arbete)	 och	
systematiskt	med	beprövade	metoder.	Det	är	
ett	långsiktigt	arbete	-	ingen	quick	fix	utan	ett	
arbete	 som	 alltid	 kommer	 att	 behöva	 att	
göras.	

I	 sitt	 tacktal	 gav	 han	 en	 engagerad	
beskrivning	 av	 föreningen	 Män	 för	
jämställdhet.	 Han	 utgick	 från	 Elin	 Wägners	
fundering:	 Är	 mannen	 beredd	 att	 gå	 i	 bredd	
med	kvinnan	i	jämställdhetskampen?		

Fakta	säger	att	män	är	överrepresenterade	
i	 våld,	 både	 som	 förövare	 och	 offer.	 De	 är	
även	överrepresenterade	vad	gäller	olycksfall,	
alkohol,	tobak	och	narkotika.	Män	dör	tidigare	
och	tar	sitt	liv	oftare.	Män	åker	mest	bil,	flyger	
mest	och	äter	mest	kött.	

Kvinnor	 är	 överrepresenterade	 i	 all	 slags	
omsorg	om	människor.	

Föreningens	 erfarenhet	 är	 att	 killar	 och	
män	 vill	 prata	 om	 dessa	 frågor.	 Att	 det	 som	
krävs	är	att	föreningen	öppnar	upp	för	sådana	
samtal	 och	 under	 sådana	 omständigheter	 att	
det	känns	tryggt	och	icke-värderande.	

	Från	 arbetet	 med	 killgrupper	 redovisade	
han,	 vad	 som	 hänt	 på	 Frejaskolan	 i	 Gnesta.	
Där	 hade	 våldet,	 homofobiskt	 och	 sexistiskt	
språk	 minskat	 och	 killarna	 fick	 högre	 betyg	
som	en	bieffekt.		
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Män	kan	ta	ett	steg	framåt	och	därmed	få	
vara	mera	med	sina	barn	och	skapa	djupa	och	
meningsfulla	 relationer	 med	 dem,	 att	 få	
tillgång	 till	 hela	 sitt	 känsloregister,	 att	 få	
möjlighet	 att	 få	 meningsfulla	 och	 djupa	
relationer	 till	 alla	 sina	 medmänniskor,	 att	 få	
bra	vänner	även	efter	fyllda	30,	att	leva	länge,	
att	få	vara	friskare,	att	få	leva	fullt	ut.	

Däremot	 bör	 männen	 ta	 ett	 steg	 tillbaka	
och	 lyssna	 mera	 på	 kvinnors	 och	 barns	
erfarenheter	 och	 deras	 liv	 genom	 att	 vara	
ödmjuka,	lyssnande	och	reflekterande.		

Luis	 Lineo	 citerade	 även	 poeten	 Emil	
Jensen:	Men	allra	bäst	vore	det	 förstås	om	vi	
blev	 feminister	 i	 samma	 stund	 som	 vi	 blir	
föräldrar.		

Män	 som	 tar	 ställning	 för	 jämställdhet	
kallas	 ”omanliga”.	 Att	 inte	 vilja	 vara	 med	 på	
den	 dominanta,	 hegemoniska/överordnade	
manligheten	 kan	 vara	 väldigt	 provocerande	
för	 dem	 som	 uppehåller	 den	 ordningen	 och	
kan	resultera	i	våld.	

Män	 för	 jämställdhet	 vill	 jobba	 mot	
upprustning,	 militarisering,	 mot	 miljöförstö-
ring,	 mot	 våld	 och	 mot	 det	 hårda	 samtals-
klimatet	och	polariseringen	i	vårt	samhälle.	

Män	 för	 jämställdhet	 vill	 öka	 medveten-
heten	 om	 våld,	 utmana	 begränsande	 genus-
normer	och	inspirera	barn,	unga	och	vuxna	till	
att	vara	aktiva	åskådare.	Åskådare	är	den	som	
ser,	 hör	 eller	 får	 kännedom	 om	 en	 vålds-
situation.	 En	 våldskultur	 kan	 starta	 med	
sexistiska,	 rasistiska,	 homofobiska	 skämt,	
bilder	och	kommentarer	(normer,	värderingar	
och	 attityder)	 och	 övergå	 till	 nedvärderande	
kommentarer,	 blickar	 och	 inviter.	 Sedan	 kan	
följa	 verbala	 angrepp	 och	 hot,	 fysiska	 och	
sexualiserade	angrepp,	vidare	misshandel	och	
övergrepp,	våldtäkt	och	mord.		

Män	 för	 jämställdhet	 arbetar	 för	 fred,	 för	
icke-våld,	 för	miljön,	 för	 jämställdhet	och	 inte	
minst	för	kärleken	och	är	idag	beredda	att	gå	i	
bredd	med	 kvinnorna.	 De	 vill	 få	 alla	män	 att	
vakna	och	ta	det	steget	tillsammans.	

	

Ann-Margreth	Willebrand	&	Luis	Lineo	
	
Det	 var	 mycket	 intressant	 att	 lyssna	 till	

informationen	 om	 alla	 de	 olika	 aktiviteter,	
som	 utvecklats	 inom	 verksamheten	 för	 Män	
för	 jämställdhet.	 Det	 är	 ett	 väldigt	 viktigt	
arbete	 de	 ägnar	 sig	 åt,	 som	 verkligen	 ligger	
rätt	 i	 tiden	 och	 de	 önskas	 all	 framgång	 i	
fortsättningen!			

Anna	Lisa	Kjellström	
	
På	internet	och	sociala	medier	finns:	
www.killfragor.se	 	
Chattstöd	 på	 nätet.	 Är	 du	 glad,	 arg	 eller	

orolig	över	något?	Killfrågor.se	är	 för	dig	som	
ser	 dig	 som	 kille	 och	 är	mellan	 10	 och	 18	 år.	
Här	kan	du	chatta	med	en	vuxen	volontär	om	
du	vill.	Du	kan	vara	helt	anonym	och	vi	för	inte	
vidare	 det	 du	 berättar.	 Chatten	 är	 öppen	
söndagar	20	–	22.	

www.machofabriken.se	 	
Metodmaterial	 med	 lärarhandledning.	 17	

kortfilmer,	 finns	 som	 e-verktyg,	 en	 virtuell	
version	av	materialet	på	nätet.		

Primär	målgrupp	 unga	 13-25	 år.	 Syftet	 att	
bryta	kopplingen	mellan	våld	och	maskulinitet.	

http://www.mfj.se/ekffv/		 	
http://fatta.nu/fatta-man/@mfj.se	
www.mfj.se	
luis.lineo@mfj.se	
info@mfj.se	
Facebook:	man.for.jamstalldhet	
Twitter:	ManForJamst	
www.mfj.se	
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Engagerade	deltagare	vid	seminariet	

	

	
Ungdomliga	musikanter	vid	konserten	

	

	
Katarina	Nordlund	och	Barbro		Tegeström	
njuter	av	den	fantastiska	höstbuffén.	

						
	
	

Amazonia	av	Arne	
Jernelöv	och	andra	
frestande	böcker	på	
bokbordet.	
Böckerna	om	
män/mansnorm	har	
alla	män	som	
författare.	

Avslutning	och	tack.	
	
Efter	 två	 intensiva	 dagar	 avslutades	

seminariet	med	en	härlig	Burgundisk	köttgryta	
och	mätta	och	belåtna	sa	vi	adjö	till	gamla	och	
nya	vänner.	Våra	förhoppningar	 inför	semina-
riet	 att	 vi	 skulle	 lära	 oss	 något	 nytt	 gick	
verkligen	 i	 uppfyllelse.	 Trots	 att	 vi	 inte	 var	 så	
många	 deltagare	 det	 här	 året	 så	 blev	 det	
livliga	 diskussioner	 inte	 minst	 under	 vårt	 så	
kallade	World	 café.	 Vi	 hade	 också	 glädjen	 av	
att	 få	 ha	 alla	 föreläsare	 som	 deltagare	 under	
hela	 seminariet	 och	 detta	 gav	 ett	 särskilt	
mervärde.	

Ett	stort	tack	till	all	personal	på	skolan	som	
både	 före,	 under	 och	 efter	 seminariet	 lägger	
ner	mycket	arbete.	

På	 Elin	 Wägner-sällskapets	 hemsida	
www.elinwagner.se	 kan	 ni	 läsa	 både	 denna	
och	 alla	 tidigare	 rapporter	 från	 sällskapets	
seminarier	på	S:t	Sigfrid.	Den	första	från	1990!	

Redan	 då	 jag	 körde	 hemåt	 kom	 tankarna	
på	 nästa	 års	 seminarium.	 Vilket	 tema	 ska	 vi	
ha?	 Vem	 ska	 få	 vår	 Väckarklocka?	Om	 ni	 har	
några	 idéer	 så	 hör	 av	 er!	 Vi	 hoppas	 på	
återseende	nästa	år!	

Ann-Margreth	Willebrand		
Ordförande	i	Elin	Wägner-sällskapet	

	
	

Red.	Marianne	Enge	Swartz	
Foto:	Deltagarna	
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