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DEL I

”Den sociala världen konstruerar kroppen som bekönad
verklighet och reservoar för bekönade seende- och indelnings-
principer. Detta förkroppsligade sociala perceptionsprogram
tillämpas på världens alla ting, och först och främst på krop-
pen själv i dess biologiska verklighet: det är detta program
som konstruerar skillnaden mellan de biologiska könen i
enlighet med principerna för en mytisk världsbild med rötter-
na i det godtyckliga dominansförhållandet män–kvinnor,
vilket självt, liksom arbetsdelningen, utgör en del av den soci-
ala ordningens verklighet. Den biologiska skillnaden mellan
könen, det vill säga mellan den manliga och den kvinnliga
kroppen, och alldeles speciellt den anatomiska skillnaden mel-
lan könsorganen, kan således framstå som det naturliga
berättigandet av den socialt konstruerade skillnaden mellan
genus, och särskilt av den könsliga arbetsdelningen.” 

Pierre Bourdieu

”Efter att ha genomskådat systemet kan jag blicka in i mitt
öde steg för steg. Men jag kan aldrig ändra mitt öde, eftersom
det från och med nu tillhör systemet.” 

Maximilian Frisk





1
Jag tyckte att det såg vackert ut när min flickvän just blivit

våldtagen. Men det var också det enda som kunde belasta mitt

moralkonto och det kände hon givetvis inte till. Annars påver-

kades jag inte nämnvärt, det var ju hon och inte jag som råkat

ut för övergreppet. Linnéa däremot skyllde allt på våldtäkten.

Många skändade kvinnor gör nog det. Barndomstrauman, sex-

uella låsningar, självförakt, manshat. Allt får plats i den händel-

sen. Den blir en vattendelare i en kvinnas liv, förstärkt av

mediernas och ”den allmänna opinionens” kluvna inställning

till skuldfrågan. Efter en våldtäkt sägs ingenting vara sig likt.

Men Linnéa ville också göra gällande att min långvariga

”känslokyla”, som mynnat ut i mitt ”tragiska misstag”, var ett

resultat av våldtäkten, denna i sig ganska ointressanta inci-

dent. Som om mitt livs mest avgörande steg berodde på ett

glupande behov av att gottgöra henne. Som om jag bekände

mig ansvarig. Ansvarig för såväl vårt ”uppslitande bråk”, hen-

nes desperata flykt ut i krogdimman som för det sexuella över-

greppet hon råkade ut för på vägen hem. Min ”känslomässiga

inkapsling” var enligt henne ett sätt för mig att ”bearbeta

mina outhärdliga skuldkänslor”. Så ser den självcentrerades

logik ut. Så resonerar den part i ett kärleksförhållande som vill

ha ut mer ”intimitet” ur förbindelsen än vad den andre vill ge.

Vanligtvis är denna part kvinna.

I själva verket berodde min ”emotionella otillgänglighet”

på att jag är en konstnärssjäl. Detta var inget jag försökte göra

mig märkvärdig över. Det råkade bara vara så att mitt yrke
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upptog det mesta av min koncentration, vilket fick Linnéa att

ifrågasätta vårt förhållande, min mentala hälsa och hennes

människovärde, i nämnd ordning. Men dessa slutsatser kan

inte läggas mig till last. Mitt bidrag till våldtäkten existerade

endast i termer av den slumpmässiga kausalitet som omger

alla vardagsskeenden. Man spiller kaffe på skjortan, blir förse-

nad och slipper därmed undan en krock med en fartdåre som

just den dagen tar en annan väg till jobbet än han brukar.

Eller man spiller kaffe på skjortan, blir försenad och tar därför

en annan väg till jobbet varför man krockar med en fartdåre.

Den typen. Hade Linnéa inte blivit så upprörd över min ”kall-

sinnighet inför hennes förtvivlade kontaktförsök” hade hon

inte störtat ut på stan för att söka tröst i en krogfylla och där-

med heller inte blivit överfallen. Hade inte Linnéas mamma

retat upp sin mans penis vid ett speciellt tillfälle för ungefär

trettiotvå år och fyra månader sedan hade det heller inte hänt.

Däremot hade mina planer både uppstått och fortskridit

oaktat dessa slumpfaktorer, det är jag övertygad om.

2
Linnéa våldtogs alltså en oktobernatt förra året. Klockan

måste ha varit strax efter nolltre eftersom krogen hon supit sig

full på stängde då och hon hade stannat kvar till stängnings-

dags. Efteråt hade hon genat över en park precis utanför. På

andra sidan parken fanns en trappa som ledde till vårt

bostadsområde som låg på en liten höjd ovanför. Men det var
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tanklöst av Linnéa att välja den genvägen. Området hon kor-

sade hade ett välförtjänt dåligt rykte. Ett typiskt knarkartill-

håll med en tunnelbanenedgång vid ena sidan där förortsligis-

ter samlades nattetid för att råna innerstadsglyttar på deras

mobiltelefoner eller för att mucka gräl och få utlopp för sin

lågstatusfrustration. Men när spriten rinner in rinner, som

bekant, vettet ut, så Linnéa vinglade med jackan över axeln

och blottad urringning rakt in i riskzonen. Han överföll henne

bakifrån och tvingade henne under knivhot mot områdets

bortre och mörkaste del. Där pressade han ner sitt byte på

mage med ansiktet mot gräset tills hon knappt kunde andas.

Han höll ena knät hårt tryckt mot ryggen medan han fick av

henne jeansen av märket Nudie, jag vet inte varför jag minns

just det. Stringtrosorna skar han av med kniven. Sedan halade

han ner sina byxor och trängde in. Linnéa beskrev vid ett

senare tillfälle hur fruktansvärt ont det hade gjort, jämfört

med ett ordinärt samlag. Fast efter den natten klagade hon på

smärtor även under våra högst odramatiska samlagsförsök.

Vi vet vid det här laget att de flesta ”civila” våldtäkter äger

rum i kvinnans hem och att förövaren är någon hon känner,

ofta hennes egen man. Men de sexövergrepp som får generöst

utrymme i medierna är de som begås av främlingar eller pin-

färska bekantskaper, gärna i grupp. Vid den rättegång som föl-

jer på ett sådant brott kartläggs kvinnans beteende före och

under ”akten” med skrupulös detaljrikedom så att medierna

kan rapportera till allmänheten om allt, från graden av berus-

ning till färgen och formen på hennes underkläder. Syftet med

denna jämförelsevis frikostiga mediala bevakning är att skräm-

ma upp kvinnor och egga upp män. På så vis bibehålls status
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quo: alla kvinnor kan belägras av alla män, inte bara sin egen.

Utanför hemmet, bortom brödernas, fädernas och de äkta

männens eller pojkvännernas räckvidd, står andra hannar

beredda att ta över när kvinnan visar tecken på otillbörlig ”fri-

het”. Jag har läst någonstans, jag tror att det var Ivan Illich

som skrev det, att för varje ekonomiskt framsteg i samhället

drabbas procentuellt fler kvinnor av våldtäkt. En intressant

men kättersk tes. Vill vi ha slut på de sexuella övergreppen

skulle vi således få gå tillbaka till urtiden.

Men åter till Linnéa. Hon hade alltså utsatts för en av

dessa mer aptitretande våldtäkter, och möjligen var det därför

hon ringde mig och inte polisen efter ritualens fullbordande

och gärningsmannens försvinnande. Hon hade blivit sittande

som ett skadat kreatur och lyckats rafsa fram sin mobiltelefon

ur handväskan som legat under hennes mage medan hon bli-

vit brutalt penetrerad av en man som sett sig manad att åter-

ställa könens ordning.

3
Det första jag kände när jag som en hetsad soldat störtade

åstad till platsen varifrån Linnéa skickat ut sitt nödrop var hur

min adrenalinnivå föll radikalt. Jag tvärstannade ett tiotal

meter från henne. Hon satt där och såg så skriande vacker ut

att jag blev mjuk i lederna. Och jag vet inte om jag kan skylla

denna inadekvata men överväldigande upplevelse av den

kvinnliga skönhetens innersta väsen på den estetiska foku-
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seringen mitt yrke ålagt mig eller på mitt kön, men den nyli-

gen våldtagna Linnéa gjorde mig stum av hänförelse. Hennes

blonda hår var rufsigt och hängde i ett fång på ena sidan av

ansiktet, som glänste av fukt. Den röda blusen satt snett och

visade en bar axel samt ganska mycket av det högra bröstets

nakna rundning. Jeansen var uppdragna över rumpan men

inte knäppta. Man kunde därför ana eller fantisera sig till den

övre delen av en frestande triangel täckt av mörkt hår. Blick-

en var dov, djurisk, fuktig.

Detta var penetreringens triumf, så såg den ut. Den njöt av

sitt offer.

4
Men när jag slitit mig ur min estetiskt färgade sinnesrörelse

och kommit intill henne upphörde också ”den välgörande

distansen”, vars nytta jämt åberopas. Jag tror inte på distans.

Avstånd skymmer sikten. På avstånd kan krig och revolutio-

ner, övergrepp och självmord, födelse och död te sig som

något storslaget och vackert. Så är det aldrig i den fysiska när-

hetens kroppsvätskepulserande hetta. För när jag stigit innan-

för verklighetens påtagliga gräns var det något helt annat jag

såg. Fukten i min flickväns ansikte bestod av tårar, snor och

kräk; hon hade spytt av förövarens hårda juckanden och sedan

tvingats ligga mot sin egen uppkastning tills den gnotts in

över både haka och kinder. Hon hade skrapsår på näsan, i pan-

nan och på axlarna. Hon var smutsig och lerig då det hade reg-
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nat tidigare under kvällen. Och ja – hon luktade illa. Inte bara

av kräk, hon hade en ohygglig andedräkt, förmodligen fram-

kallad av de torkade slemhinnor och den magsyra som skräck-

tillståndet orsakat. Jag hjälpte henne på fötter och såg till att

vi fick tag på en taxi utanför ett närliggande hotell. På vägen

dit grät hon på ett ljust och vinande, flickaktigt sätt. Inte alls

likt det skarpa och spruckna ljud hennes tårfyllda tillstånd

åstadkom annars. Gråten lät okorrumperad. Avklarnad. (Men

efter någon vecka blev den som vanligt igen.)

Jag tog henne till sjukhuset. Hon kunde ju ha blivit ska-

dad. Och jag talade snällt med henne. Lovade att allt skulle

ordna sig. Sånt man säger. Måste säga.

Men det var natten till en lördag. En natt då väldigt

många behöver hjälp eftersom vi bor i ett land som ingår i det

såkallade vodkabältet. Vodkabältet kännetecknas av en neuro-

tisk periodicitet i folks dryckesvanor. På fredagarna släpps

därför en riksomfattande storfylla lös bland invånarna, vilket

leder till förgiftningar, gatuvåld, lägenhetsbråk, trafikolyckor

och diverse konsekvenser av överdrivet alkoholintag, inte säl-

lan i kombination med andra droger. Följaktligen var sjukhu-

sets akutintag nerlusat med alkoholrelaterade problem och

väntetiden var lång. Fastän Linnéa blev lovad förtur när den

överlastade personalen såg hennes eländiga skick hade inget

hänt efter en dryg timme, och vid det laget var klockan halv-

sex på morgonen. Linnéa reste sig då och sa att hon ville hem

istället. Hennes sinnen hade hunnit klarna så pass att hon

insåg två saker: att hon inte var allvarligt skadad (hon hade

varit inne på toaletten ganska länge och konstaterat att inget

kändes trasigt inuti) och att sjukhuspersonalen skulle få henne
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att göra en polisanmälan efter undersökningen. Det skulle

medföra en förnedrande procedur med polisförhör där hon

uppmanades att ingående beskriva händelseförloppet och, om

de fick tag i våldtäktsmannen, en rättegång där hon skulle få

försvara sitt val av kläder (inklusive underkläder), sin lust att

supa sig full och eventuellt den sexuella uppmuntran hon

kunde ha givit manliga kroggäster på syltan hon besökt.

Linnéa sällade sig sålunda till det stora ”mörkertal” som

väljer att inte anmäla en våldtäkt. Hur stort detta mörkertal

uppskattas till varierar mellan olika undersökningar. Nyss

läste jag att endast sexton procent av våldtäkterna i Amerika

polisanmäls. En annan siffra från en liknande undersökning

var femtionio procent. Hursomhelst tycks det vara skrattre-

tande lätt att komma undan med en våldtäkt. En färsk studie

från Stockholms universitet avslöjar nämligen att bara en pro-

cent av alla våldtäkter leder till fällande dom. Intressant är att

i vårt land, Sverige, rapporteras tre gånger så många våldtäk-

ter som i övriga Europa, jämfört med det europeiska genom-

snittet. Vad detta kan bero på går att diskutera länge och väl.

Om man härleder forskningsresultatet till Sveriges berömda

”jämställdhetsarbete” går det genast att utvinna två motstri-

diga förklaringar. Den ena är att jämställdheten gör kvinnor

mindre toleranta mot sexistiskt våld, varför de ser det som

självklart att göra polissak av det. Den andra förklaringsmo-

dellen är mer pessimistisk: ju mer emanciperad kvinnan blir

desto mer provocerade blir männen och reagerar då med att

”sätta henne på plats”. Därmed stiger våldtäktsstatistiken.

I många länder där jag haft utställningar omhuldas en upp-

fattning om svenska män som ena riktigt hyvens karlar – lugna
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och fredliga storväxta män som diskar och rullar barnvagn. Jag

brukar inte göda den illusionen. Inte ens jag är särskilt reko,

det har för övrigt Linnéa nogsamt upplyst mig om. Och man

kan ju roa sig med att titta på Storbritannien och deras brölan-

de fotfollsfanatiska ”blokes” som trängs på pubarna. De män-

nen kan knappast tjäna som föredömen. Men Storbritannien

har den lägsta våldtäktsstatistiken i Europa. Eller Japan. Inte

kan man beskylla japanska män för att ha några särskilt höga

tankar om kvinnor. De knullar fnask och minderåriga och trots

den avancerade teknologi de infört i infrastrukturen och yrkes-

livet låter de fruarna sköta marktjänsten i omoderna bostäder

utan centralvärme och varmvatten. Ändå uppvisar Japan den

lägsta våldtäktsstatistiken i världen.

Svenska män är klumpiga träskallar som ännu inte lyckats

resa sig från potatisåkern och som med nöd och näppe kan

knyta sin slips och stava till Gucci. Men detta hindrar inte dessa

bondknölar från att helhjärtat delta i penetreringens vansinne.

Till det behövs inga av de egenskaper som Gud gav människan

för att skilja henne från djuren. Till det behövs bara en kuk.

Hivtestet genomförde Linnéa efter någon vecka. Det var

negativt. Hon skulle få göra om det senare, för säkerhets skull.

5
Min reaktion på Linnéas våldtäkt manifesterade sig emeller-

tid ganska blygsamt. Jag fick så mycket annat att tänka på just

då. Våldtäkten förenade sig på sin höjd som en liten och rela-
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tivt betydelselös rännil med den stora å som lugnt och tros-

visst ledde mig mot Aktionen. Ingenting i mitt liv hade jag

varit så säker på som det absoluta och rätta i den plan som

växte fram. Denna sinnesfrid vantolkade emellertid Linnéa

och kallade mig ”autistisk” och ”avstängd”. Men när man

inser att så mycket vilat på falska premisser – alla ansträng-

ningar man hittills kämpat med, alla impulser man försökt

tämja, alla ”relationer” man ingått – då måste man antingen

mata denna livslögn med fler konstgjorda stimuli för att få sin

gamla världsbild besannad, eller så får man rasera hela värde-

systemet ända till grunden. 

När jag begrep att det för mig endast återstod en sak att

göra infann sig det stora lugnet. Inte ett förnöjsamt lugn. Ett

mer uppgivet lugn. Därefter förvånades jag inte längre. Jag hade

sett roten till det onda, jag hade bestämt mig för att visa det.

Varför då slå på stora trumman över ett enskilt utslag av syste-

mets logik? Varför haka upp sig på en enstaka våldtäkt? Det

Linnéa råkat ut för var i det närmaste trivialt, objektivt sett. Det

händer ju lika ofta som storstadstågen går i rusningstid.

Enligt vissa undersökningar från Amerika blir en kvinna

våldtagen varje minut och ungefär en tredjedel av alla kvinnor

kan räkna med att utsättas för sexuellt våld under sitt liv. Och

i likhet med de flesta grymma handlingar är förloppet och dess

konsekvenser faktiskt ganska snarlika. Man kan piffa upp det

hela genom att sticka ut ögon, hugga av lemmar, ge elstötar,

föra in saker i anus, skära ut foster, använda frätande vätskor

och konstiga tillhyggen, göra processen långsam, utföra sym-

boliska ritualer ochsåvidare. Många moderna thrillerförfattare

tycks vara mest sysselsatta med att hitta på så raffinerade och
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oprövade våldsuttryck som möjligt. Men våld går ut på detta

enda: att göra sig till herre över en annans kropp. Det handlar

om ett inträngande. Att tränga in genom nästans fysiska gräns.

Bara att gripa hårt om någons arm är ett inträngande. Pistol-

kulor, spetsar, rep, kukar – allt detta är verktyg för våldsamt

inträngande. Jag har själv varit en sådan person som fascinerats

av ondska. På nätet kan man hitta diverse sajter med autentis-

ka bilder på lemlästade lik. Det finns ett enormt voyeuristiskt

intresse för det makabra. Folk vill se. Se hur offren skändas, se

in i den våldsammes psyke. Helst ska han vara pervers. Sexual-

brott är big business. För ett par år sedan, under den årliga film-

festivalen, visades den franska Irreversible. Filmen hade fått en

hel del förhandspublicitet. Vad som tydligast beskrevs var den

nio minuter långa och realistiska våldtäktsscenen. Naturligtvis

var skådespelerskan också mycket vacker. Normalt sett brukar

kön till visningarna vara rätt beskedlig, men de som väntade på

att få se den omtalade Irreversible fyllde en gågata längs ett helt

kvarter. Majoriteten var män. Unga män. Det var i alla fall

männen jag uppfattade tydligast. De flabbade och bullrade och

jag fick en vag känsla av äckel inför dessa hannar som dreglade

efter en niominutersvåldtäkt. Tills jag tvingades erkänna att

jag var en av dem.

Sedan jag fattade mitt beslut har jag emellertid inte känt

någon tjusning inför seriemördare, gruppvåldtäkter eller

pedofilhärvor, hur ivrigt informationssamhället än ansträngt

sig för att lansera dessa företeelser. Våld är våld och offer är

offer. Det roar mig inte längre. Det tråkar faktiskt ut mig.

Och så var det även med Linnéas läroboksmässigt pekpin-

netråkiga ”posttraumatiska stressyndrom”.
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Hon blev sjukskriven och fick tid att ”känna efter”, varför

hon grät tio till tolv gånger per kväll. Hon började gå i samtals-

terapi, där förhållandet till hennes far ökade i betydelse. Hon

fick sexuella blockeringar med smärtor och våndor under de få

samlag vi försökte genomföra. Hon blev ännu klängigare än

förr, med följden att hon också hatade mig med allt större fre-

nesi. Orden hon slungade mot mig var så nedsmittade av den

psykoterapeutiska farsot som likt radioaktivt nedfall sökt sig in

i stora delar av det offentliga samtalet att jag blev mer stött

över ordvalet i sig än över att bli beskylld för att vara ”empa-

tistörd”, ”leva i förnekelse” och för att lida av ”närhetsfobi”.

Det var ingalunda så att jag ville förringa eller ogiltigför-

klara hennes upplevelse av att vara kränkt. Snarare ansåg jag

att det var på tiden att denna verklighet blev tydlig för henne.

Enligt min mening har de kvinnor som utsatts för direkt och

påtagligt sexuellt våld på sätt och vis haft tur. För dem blir bil-

den av världsordningens sanna väsen desto klarare.

Detta sa jag givetvis inte till Linnéa. Då skulle hon genast

skaka sin behållare med psykopatologins floskler och spruta

ner mig med variationer på temat ”emotionellt vakuum”.

Men jag var inte ”avstängd”. Snarare var jag påslagen. Det

tickade för fullt därinne i det som Linnéa klagade på att hon

inte kom åt.
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