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RECENSION

Männens kamp mot matriarkatet
Gerd Brandtenberg: Egalias döttrar. 
Översättning av Ebba Witt-Brattström. 
Pax forlag 1977

Egalias döttrar är en bok där könen 
är ombytta, men ändå inte. Det är 
alltså kvinnorna som styr och som 

är familjeöverhuvuden och männen tar 
hand om barnen och friserar skägget.

Att könen har de platser de har i det fikti-
va landet Egalia går till stor del att förklara 
genom hur familjerna fungerar. Männens 
underordnade plats i familjen beror på att 
de avlar barnen, därför kan moderskäns-
lor aldrig bli lika starka som faderskänslor 
och det är givetvis faderns uppgift att ta 
hand om barnen. Det blir på så sätt svårt 
för män att tävla med kvinnorna när det 
gäller yrkesliv. Män vill ju inte lämna sina 
barn medan de jobbar långa timmar på 
kontoret och så finns ju den besvärliga 
amningsperioden då männen ränner mel-
lan hemmet och sin kvinnas arbetsplats 
för att hans barn är hungrigt och behöver 
ammas. Allt det här förklaras som om ing-
et annat sätt att sköta saker på vore möjligt 
och så byggs en allt för bekant värld upp 
på ett helt annat sätt.

Fjolliga manstimmer
Det är också genom en familj som Brand-

tenberg introducerar läsaren till den främ-
mande, men mycket bekanta värld hon 
skapat. Petronius som just börjat bli en man 
är bokens huvudperson. Han är inte särskilt 
vacker och tror därför inte att han kan vänta 
sig att någon kvinna ska ge honom fader-
skapsbeskydd (gifta sig med honom).

Petronius dröm är ändå att bli dykar-
kvinna, något som är omöjligt för män och 
genom det börjar Petronius och de andra 
unga männens kamp mot det matriarkat 
de lever i. Till sin hjälp har de herken (ung-
karlen) Uggelberg som i bokens början bara 
är ett fjolligt och osäkert manstimmer, men 
med maskulinisternas hjälp utvecklas han 
och hans stora hus till ett stöd för rörelsen. 
Till slut vågar han till och med ta av sig pe-
ruken och visa sin skamliga flint.

Omsvängt men oförändrat
Boken är en utmärkt studie i hur kön 
skapas och upprätthålls trots att (eller på 
grund av att) den ofta är ganska banal. 
Utan det spännande språket och det fak-
tum att de unga männen faktiskt bestäm-
mer sig för att kämpa mot matriarkatet, 
så kunde det vara frågan om vilken ung-
domsbok som helst.

Det Brandtenberg gör med språket 
är till stor del det samma som hon gör 
med könen; hon svänger om det utan att 

Genom att bygga upp en bekant värld på ett omvänt sätt synliggör Gerd Brandtenberg sånt som vi sällan ifrågasätter.

egentligen förändra något alls. Männis-
kor blir kvinniskor och Lucia är en flitigt 
använd svordom. Maskulinisternas kamp 
är till stor del den samma som många fe-
ministers och vid ett skede ordnar de till 
och med en ph-bränning. En ph är natur-
ligtvis en penis-hållare.

Synliggör kön
Egalia är alltså en plats där kön mer än nå-
got annat definerar vem man är. Det kan 
låta orealistiskt, men är nog ett medvetet 
val som gjorts för att lyfta fram också de 
små obetydliga faktorer som tillsammans är 
kön. Brandtenberg har varit så mån om att 
få fram det här att hon varit villig att spela 
hur-skulle-du-känna-dig kortet, vilket kan 
verka desperat, men i det här fallet lyckas. 
Ph:n är ett exempel på det, tanken att män 
skulle tvingas tränga in sin penis i ett trångt, 
obekvämt och kliande tygrör känns löjlig, 
men just de faktorer som verkar mest över-
drivna, som språket och ph:n, är faktiskt 
realiteter (något som borde vara onödigt att 
påpeka, men som jag under bokens gång 
ständigt måste påminna mig själv om).

Boken blir på det sättet ett medel med 
vars hjälp man kan synliggöra kön där 
det allt för ofta förblir osynligt genom sin 
självklarhet. För vem ifrågasätter bh-an-
vändningen?

Summan av det könade språket och 
en syn på män som utgår från deras roll 
som barn-avlare blir i boken att olika 
regler gäller för olika kön. Den maktfak-
tor som reglerna är för bokens karaktä-
rer formar deras liv och i förlängningen 
maskulinisternas kamp mot påtvingade 
könsroller och ett liv som inte är deras 
eget. Könen som Brandtenberg presen-
terar i boken är definitivt stereotypa, 
lika så problemen som kvinniskorna 
har, men att de inte är nya eller unika 
är själva poängen. Problemen i Egalia är 
synliga och ändå är försöken till föränd-
ring inte tillräckliga.
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RECENSION

Sexualitet är handlingar och upplevelser, 
inte en bestående identitet

Antony Thomas: Middle Sexes: Redefining 
He and She (dokumentär). HBO 2006.

I  filmen Middle Sexes: Redefining He 
 and She diskuteras begreppet ”kön” 
 på många olika sätt; begreppet får 

olika betydelser i olika kontexter. Vi hör 
många personliga berättelser av män-
niskor vars kön och sexuella läggning inte 
går att definiera enligt konventionella 
uppfattningar.

De här människornas liv är inte alltid 
smärtfritt, men å andra sidan ruskar de 
fina berättelserna om de normbundna 
uppfattningarna på ett rörande sätt. Titta-
ren tvingas fundera på vem det gynnar att 
”man” och ”kvinna” är enheter som vi ten-
derar uppleva som nödvändiga, och om 
dessa kategorier egentligen bara är någon-
ting väldigt uteslutande och begränsande.

TANKEN OM ATT det bara finns två kön 
ifrågasätts på många plan i filmen. Två på-
tagliga exempel som filmen presenterar av 
detta är kathoeyerna i Thailand och hijror-
na i Indien. Ifall man på något sätt skulle 
beskriva dessa individer, skulle man an-
tagligen kalla dem för det tredje könet, en 
benämning som också används i filmen.

I filmen ombeds kathoeyerna att defi-

niera sig själva. Svaren som filmmakarna 
får är tankeväckande: ”Vi är människor, vi 
hör inte till någon kategori.” Vissa av dem 
anser att kön kommer inifrån, och har 
därför inte låtit operera sig. Andra har bli-
vit opererade (bröstimplantat, kirurgiska 
och medicinska könsbyten) för att de utåt 
vill se ut som de känner sig inuti.

Även uppfattningarna om hur de hade 
blivit kathoeyer varierar. Vissa anser att 
det är på grund av karma, andra hittar 
orsaken i hormonerna i moderns livmo-
der, medan en del säger att det beror på 
omgivningen och kulturen. En av kat-
hoeyerna ställer en motfråga: varför be-
höver människor kategorier? Ja, varför? 
Det är nästan omöjligt att tänka sig en 
värld utan några kategorier för kön och 
sexualitet. Det är lättare i djurvärlden. 
Experter i filmen hänvisar till naturens 
mångfald och påpekar att där är va-
riation norm. Naturen älskar variation, 
medan samhället hatar det.

ETT TEMA SOM får mycket plats i fil-
men är skam. Allt som skiljer sig från 
den traditionella könsindelningen och 
heteronormativiteten är oftast på ett el-
ler annat sätt knutet till skam. Antingen 
skäms man över sig själv eller, som det 

Samhället skyr variation, speciellt när det handlar om sexualitet och kön. Därför är känslan av skam så starkt 
knuten till den traditionella könsindelningen.

oftare verkar vara, någon skäms över dig 
eller på grund av dig. En hijra, Nandini, 
berättar i filmen att hon hela sitt liv känt 
sig som en kvinna och när hon som fem-
tonåring berättade det här för sin familj 
blev hon utslängd. Familjen skämdes 
över henne och var rädd att hon skulle 
förstöra dess rykte.

I Nandinis fall, och i liknande fall, är kön 
ett inre tillstånd. Det understryks också i 
filmen, kön är inte nödvändigtvis det du 
har mellan benen; att man inte ryms i ka-
tegorierna ”kvinna” eller ”man”  behöver 
inte vara ett problem.

I filmen presenteras medicinska under-
sökningar som bland annat visar att geni-
talierna kan utvecklas i en annan riktning 
än hjärnans och att det finns skillnader 
i transsexuellas, homosexuellas och he-
terosexuellas hjärnor. Slutsatsen blir att 
endast den bevisbara biologiska grunden 
kan respekteras, inget annat. Ifrågasät-
tandet av dikotomin man-kvinna och 
upplösandet av normer som har med 
kön och sexualitet att göra är visserligen 
önskvärt, men jag är inte säker på att 
hjärnforskning är det rätta medlet för att 
uppnå målet.

Jag uppskattade doktor James Pfaus’ 
kommentarer om sexuell läggning. En-

ligt honom är sexuella upplevelser nyck-
eln till sexuell läggning. Då handlar det om 
vad man gillar, vad man vill göra och hur 
ofta man vill göra det, istället för att tala 
om sin sexualitet i termer av att man ”är” 
antingen heterosexuell eller homosexuell.

Istället för bestående identiteter kan 
sexualitet alltså ses som olika handlingar 
och upplevelser som man gillar. Filmen 
är överlag en mycket uppfriskande upp-
levelse där begreppet ”kön” problema-
tiseras genom lysande exempel. Exper-
terna från de olika områdena gav nya in-
fallsvinklar till hur kön kan förstås. Även 
den biologiska determinismen, som jag 
upplevt som förhärskande, ifrågasattes.

Laura Savolainen
studerar filosofi och kvinnovetenskap 

vid Åbo Akademi
laura.savolainen@abo.fi


