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Frågeställning

   Hur kan jag visualisera historien om Lilith på 
   ett sätt som blir allmängiltigt och intressant?

   Hur kan jag uttrycka min förtvivlan över samtalsklimatet   
   som råder, och specifikt; hur det som sägs om kvinnan/
   kvinnokroppen än idag, ibland är slående likt det som 
   de röstberättigade sa under antiken? 

Lilith

Jag hade inte hört berättelsen om Lilith innan jag fick henne tecknad för mig av en 
nyfunnen vän på mitt utbyte. Det kändes på ett vis typiskt att det var där, på den ön 
som jag först fick höra den. Island; texternas ö, där berättartraditionen gjorde sig, inte 
minst, tydlig i mina klasskompisars entusiasm och inlevelse när de skulle återge en his-
toria. Jag medrycktes i parallellhistorien till den om Adam och Eva, och den hakade 
sig fast inom mig som en symbol för allt det som skaver och känns orättvist.

Lilith var Adams första hustru enligt vissa tolkare, enligt vissa skrifter1 , och även om 
åsikterna och tolkningarna går isär och tvistas om, så är det svårt att bortse ifrån att de 
som besuttit rätten till både läsande och skrivande genom historien har varit måna om 
att få behålla den rätten för sig själva, och därför också tolkat texter till förmån för den 
maktpositionen.

Det handlar om vem som har rätten att berätta, vem som tillåts berätta sig själv och 
vems röst som helt raderas. Vems kropp, karaktär och person som berättas av någon 
annan, denna någon med makt, men som vet mycket lite om det egentliga subjektet 
för berättelsen. Någon som också vill skriva fram berättelsen så att den inte verkar 
bättre än sin egen, så att där inte finns några tvivel om vilken berättelse som bör läsas 
och vilken som bör skumläsas, om ens det.

Det är kring berättelserna vi bygger livet, det är i berättelserna vi lever, och det är 
därför dessa är så otroligt viktiga, precis som vikten av vilka ord vi väljer att ordna 
på sidornas rader, så att de beskriver subjekt på det sätt som var och en upplever och 
önskar uppleva sitt jag. Rebecca Solnit skriver i boken Mother of  all Questions, 2017, 
att våld mot kvinnor ofta är våld mot våra röster, våra berättelser. I samma bok skriver 
hon:
 Stories save your life. And stories are your life. We are our stories, stories that can be   
 both prison and the crowbar to break open the door of  that prison; we make stories that  
 lift us up or smash us against the stone wall of  our own limit and fears. 
 Liberation is always in part a storytelling process: breaking stories, breaking silences,   
 making new stories. A free person tells her own story. A valued person lives in a society  
 in wich her story has a place.

Tystnad och att tysta är ett effektivt vapen som kan sägas vara det universella sättet att 
förtrycka, som alltid har använts mot olika grupper och människor, i olika tider. Jag 
ville skapa ett verk som hörs, ett som inte tillåter sig tystas, ett som kämpar men som 
trots att det hörs, inte alltid verkar nå fram ändå. Jag ville skapa känslan av försöken 
att skriva in sina rätta jag, trots att de förtryckande rösterna från förr tycks höras än in 
i dagens dialoger, trots att rösterna rör sig, blandas samman, över tid. 

Liliths berättelse blev min utgångspunkt, en symbol för jaget som föds, förtrycks, tys-
tas, förvrängs, återkommer, kämpar. Berättelsen om hennes som symbolen för berät-
telsen om kvinnan. Hur den berättelsen fortfarande ofta ligger utanför oss själva, hur 
kunskapen om den kvinnliga kroppen än idag ofta baseras på den om mannens2 och 
hur det samtalas kring den som något tillhörande alla, lika mycket, oberoende kön. 

Inledning
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Ordmissbruk

Mitt examensprojekt består och handlar om röster och det har också till stor del att 
göra med mina egna, inre röster, som föds ur en förtvivlan över hopplösheten och 
förvirringen i allt oförklarligt som sker runtom oss – bland andra hemskheter; att en av 
världens viktigaste talarstolar överläts till den mest bisarra av ordkrigare, den åttonde 
november förra året. Ur den förtvivlan växte viljan att kommentera på vikten av ordva-
len, talet, dialogerna och vikten av att inte missbruka dessa eftersom att det är språket 
som till sist utgör världen och vår uppfattning om varandra och, i det här arbetet, 
uppfattningen om kvinnan.

Litteraturkanon

Min lärare på litteraturvetenskapen sa en gång; män läser män, kvinnor läser män – 
och kvinnor. 

Idén om en litteraturkanon3  härstammar från den bibliska kanonbildningen och den 
kanon som presenteras för de flesta litteraturstuderande, så även för mig, är fort-
farande snedfördelad och orättvis. Kanon tillsammans med dagens samtalsklimat 
– hur orden missbrukas till förmån för upprätthållandet av bland annat denna rekom-
menderade lista på historiska män som bör läsas – utgör en problematik som jag ofta 
funderar på. Jag ville implementera de tankarna i mitt examensprojekt. När jag sedan 
stötte på Lilith blev det självklart att jag skulle använda henne som huvudkaraktär/
ram för att skriva fram problematiken kring bibeltolkningen.

Istället för en statisk lista där de mest priviligierade namnen återupprepas om och 
om igen, tänker jag mig en kanon som en arena där texter rör sig i ett, i enlighet med 
Deleuze, rhizomatiskt mönster utan hierarkisk uppdelning, där ingen kan säga vad ett 
original är eller var det har sin upprinnelse, där allt är kombinationer av parafraser, 
omskrivningar, vantolkningar, polemiker och citeringar. Ulf  Olsson, litteraturvetare, 
uttryckte den framtida historieskrivningen som ”en historia om översättningar, möten 
och dialoger”. Det är dialogerna jag har tagit fasta på. De intertextuella4  dialogerna 
som för sig över tid, som genomsyrar all delar av samhället och som påverkar vår up-
pfattning om världen och livet. Dialoger som i vissa avseenden tycks stagnerat, blivit 
statiska, som har parafraserats så till den grad att de idag går under samlingsnamnet 
sanning. Samplingar och parafraser, homager och citeringar är alla sätt att föra ett verk 
vidare framåt, att förlänga och att bevara det sagda in i framtiden. Vissa verk tycks 
klara den tidsöverskridningen helt av sig själva medan andra lever på upprepandet, av 
ytterligare upphovsmän, som för det vidare framåt, till en slags beständighet. Genom 
att sampla in citat i olika sammanhang eller i konstellation med andra citat så kan 
också uppfattningen i det sagda återges på andra vis och tolkas ur nya perspektiv. Det 
vill säga; kontexten för vilken man väljer att placera orden blir avgörande för uppfat-
tningen av dem, och också för styrkan i betydelsen av vad som sägs. Kontextualiteten 
ville jag försöka använda och experimentera med i projektet.

Historien om Lilith

Enligt den judiska berättelsen i den babyloniska Talmuden skapades Lilith och Adam 
ur samma jord.5 Lilith vägrade att bli namngiven av Adam och när han ville tvinga 
henne att ligga underst när de skulle ha sex, vägrade hon även det och flydde från 
paradiset för att slippa. Adam blev ensam kvar och bad Gud om en annan, lydigare, 
fru och då skapade Gud Eva ur Adams revben. Senare återkom Lilith till paradiset i 
skepnad av ormen, som lurade Eva att bita av äpplet. 

Lilith beskrivs av vissa som mörkrets gudinna, djävulens och den sexuella lustens. 
Hon sägs kidnappa spädbarn och tillskrivs attribut som månen och natten. För andra 
är hon en symbol för kvinnlig frigörelse, och feminister använder ibland namnet 

Bakgrund
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som symbol för styrka och självständighet,6 men hon är också en grovt sexualiserad 
gudinnesymbol som används t.ex. flitigt inom datorspelskulturen och dyker upp ibland 
annat Nabokovs Lolita som åtrådd, sexualiserad.7 

Teorierna och bevisen för ”sanningshalten” i berättelsen om Lilith varierar och är 
omtvistade och tolkas på vitt skilda sätt. I mitt projekt är det min personliga tolkning 
av berättelsen som framhålls och jag använder myten som utgångspunkt, ramberättelse 
och tydlig symbol för mina personliga åsikter.

En googling på Lilith ger en ganska ensidig bild:
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Utförande

Titeln Based On A True Story är avsiktligt en paradox som jag tycker kommenterar 
kärnan i arbetet; en sann berättelse blir en omöjlighet när någon säger sig ha rätten till 
sanningen eftersom att den, för att existera, måste delas mellan oss alla.

Jag är medveten om min position och mitt binära förhållningssätt i det här arbetet, 
och jag vill egentligen inte understryka stigmatiseringen av oppositionerna. Jag har 
tyckt det har varit en svår balansgång eftersom dialogen är tudelad. Ett av sätten att 
tona ner uppdelningen, och öppna för fler, har varit att försöka hålla mig från att 
använda pronomenet han och hon och jag har därför använt det allmänt kvantitativa 
pronomenen Någon och det personliga pronomenet jag. Någon passade för att det gör 
rösten mindre betydande i den sista boken, det tar bort betydelsen i själva namnet som 
finns i fotnoten, eftersom Någon representerar namn som jag tycker redan upprepats i 
historieskrivningen tillräckligt. Genom att använda jag blir det mer intimt och dessu-
tom blir jaget ett tydligt sätt att återinskriva, att repetitivt och bokstavligen, skriva in 
subjektet. På samma sätt har jag tänkt kring visualiserandet av försöken att samman-
fläta berättelsens röster, snarare än att dekonstruerande har jag valt att skriva samman 
dem i samma dialog. Jag ville att det ska framgå att de beskriver samma historia att de 
inte särskiljs mer än med olika typsnitt – former/ord som kroppen (den röda färgen) 
försöker återta/förändra. 

Att skriva den första publikationen som en dikt kändes självklart, eftersom det tydligt 
visar att det är en poetisk, högst personlig tolkning.

Alla citat är skrivna på det språk som jag har hittat dem, det vill säga, jag har valt 
att blanda engelska och svenska precis så som jag har fått citaten uppspelade/lästa/
skärmvisade. Det är ett medvetet val, med tanke på att det idag är på globala mediala 
plattformar som berättelser sprids i hög utsträckning och där blandas språk och ord på 
samma vis.

Jag har valt att dela upp historien om Lilith i tre delar, den första där hon befinner sig 
i paradiset, innan Adam dyker upp. Den andra då hon tvingats fly för att inte berövas 
sin frihet i paradiset och är borta ur berättelsen. Och den tredje då hon återkommer 
och försöker göra sin röst hörd igen. Av delarna har jag skrivit ett slags manus, där den 
första paradisiska berättas i diktform, den andra anspelar på bibeln (och Gud sade) 
och ett slags konstituerande av ideal, och den tredje blir fortsättningen (dagens samtal-
sklimat) med fler röster. 

Manusen satte jag fast på talarstolar, för att förstärka känslan av rätten till att tala och 
att bli lyssnad till, och bladen binds samman med pärmmekanism för manuskäns-
lans skull. Ivaje talarstoö installeade jag mina audioklipp. Förhoppningen var att det 
skulle kännas lite som att vistas i ett myller av röster, att det skulle brusa och störa lite, 
samtidigt som man läste manusen. I det första och sista audioklippet har jag lagt in 
hjärtljud, som för att visa på kroppens närvaro.

Ovanför varje talarstol hängde affischerna med titlarna. Talarstolarna och väggen 
målade jag i en paradisisk färgton som anspelar på platsen och vilken också manifes-
teas i första meningen “Välkommen till paradiset”.

Fortsättningsvis har jag tänkt att göra en liten bok, en liten fickbibel, där jag samlar 
alla röster i kronologisk ordning så att hela dialogen finns i en och samma publikation, 
min tolkning av bibelberättelsen, min kommentar, min bibel.

Resultat
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Den första innehåller jagets (Liliths/kvinnans) röst tills hon flyr och tvingas lämna 
orden hos Någon (Adam/mannen)

Form:
• Vit bakgrund, det ofärgade pappret symboliserar ett oskrivet blad 
• Den röda färgen som symbol för kroppen som skriver in sig. 
• Typsnittet är Bannikova, designat av Galina Bannikova

Den andra berättelsen innehåller Någons (Adams/mannens)
berättelse om henne/kvinnan

Form:
• Grå och svart text eftersom att kroppen (röd) nu är borta och beskrivs av Någon.
• A4-formatet och typsnittet – en Akzidens Grotesk av Hermann Berthold – symbol   

iserar modernism, rationalitet, manlighet. Större än den första eftersom de som 
talar blir fler.

I den sista återkommer Lilith och berättelserösterna som beskriver
henne/kvinnan ökar i antal och det skapas en dialog i motsättningarna av
tolkningarna

Form:
• Gulnad, som för att visa på tiden som gått. 
• Röd text eftersom att Lilith, kroppen, är tillbaka och vill skriva in sig men berät-

telsen om henne delas mellan henne och Någon och det visualiseras i användnin-
gen av olika typsnitt.

• Större format för att visa på ökande antalet röster
• Fotnoter talar om vilka som har sagt vad, men här görs tydligt att männen är 

mindre viktiga (eller åtminstone borde vara det) eftersom deras fotnoter inte är 
understrukna och formulerade på ett vis som gör namnen mer anonyma

A TRUE STORY

A TRUE STORY BASED ON A TRUE STORY

A TRUE STORY BASED ON A TRUE STORY BASED ON A TRUE STORY
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I arbetet med citaten och historieskrivningen har jag använt mig 
mycket av böckerna:

Den mörka kontinenten, 1994 Karin Johannisson
Kroppens tunna skal, 1997, Karin Johannisson
The Mother of  All Questions, 2017, Rebecca Solnit
Sireners sång, 1999, Nina Björk
Den nya kvinnostaden, 2005, Nina Burton
När Andra skriver, 2014, Mara Lee

och inspirerats mycket av bland andra tänkarna: 

Rosi Braidotti
Siri Hustvedt
Antonio Negri
Donna Harraway
Michel Foucault
Julia Kristeva
Gilles Deleuze

  1. Exempel på var hon förekommer: i judisk folklore i boken Alphabet of  Ben Sira ca 
700 – 1000 före år noll. I den babyloniska Talmuden mellan tredje och femte århun-
dradet innan år noll. Nyligen har man hittat spår av henne (Lilitu) i Gilgamesheposet 
(eposet som brukar kallas världens äldsta litterära verk). 
 2. Karin Johanisson, Den mörka kontinenten, 2013
 3. Kanon är ordet som brukar användas för urval av böcker och för hur vi klas-
sificerar dem. Kanon är ursprungligen benämningen på de av kyrkan godkända 
(kanoniska) bibelböckerna. I utvidgad betydelse betyder kanon en samling verk som 
anses normgivande, Anna Nordenstam, 2005.
 4. “Intertextualitet är en term inom litteraturvetenskapen som hänvisar till att ingen 
text står för sig själv, utan ingår i ett nät av relationer till andra texter” Begreppet 
introducerades 1966 av Julia Kristeva.
 5. The Case of  Lilith – ”23 Biblical Evidences Identifying the Serpent as Adam’s 
First FailedWwife in Genesis”, Mark Wayne Biggs, 2010
 6. Exempel: den feministiska tidskriften Lilith (1976) och som en stark kvinnlig 
karaktär i TVserien True Blood.
 7. I boken Lolita säger Humbert om sig själv: ”Humbert was perfectly capable of  
intercourse with Eve, but it was Lilith he longed for”, Vladimir Nabokov, 1955

Referenser
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I begynnelsen skapade Gud Lilith och Adam, 
ur samma jord.





VÄLKO MMEN  TI  LL 



PARADISET



Jag är 
berättelsen



Jag är 
berättelsen

Berättelsen 
är sann



Din 
läsning 
är min 
existens



Din 
läsning 
är min 
existens

Tack 
för att 
du gör 
mig



Berättelsen
har alla 
ord som 
behövs



Berättelsen
har alla 
ord som 
behövs

Innan 
Någon 
tar dom



Innan 
jag blir
mellanslagen,



Innan 
jag blir
mellanslagen, knuffad ut i marginalen



Innan



allt efter



Innan



Innan riksdagar, 
vardagar, 
middagar



Innan
gud



jag var
Gudinnan



Här finns bara 
kroppen

som skriver orden
som är berättelsen
som är jag



Här finns bara 
kroppen

som skriver orden
som är berättelsen
som är jag

Innan Någon 
skriver in sig 

i historien,
i berättelsen, 
i mig



Jag läser: 



Någon



Jag delar 
mig med 
Någon,
delar 
med mig,
av mig



Jag delar 
mig med 
Någon,
delar 
med mig,
av mig

Någon



Någon sätter ord på mig, 
vill ha mig 
under, 
benämner, 
bestämmer



Någon sätter ord på mig, 
vill ha mig 
under, 
benämner, 
bestämmer

Någon



Benämningen är inte nämnvärd 
när jag har ett namn. 

Den är lika oviktig som 
kategoriseringen av 
densamma



Någon



Försöker samla 
mina ord i fickorna 
mellan hjärta och slag

Snabba, hårda pulsslag
slår 
dem 
till 
marken

Till Någon som tar dem



Försöker samla 
mina ord i fickorna 
mellan hjärta och slag

Snabba, hårda pulsslag
slår 
dem 
till 
marken

Till Någon som tar dem

Någon



Jag hinner inte bevinga 
de nedslagna orden, 
min berättelse flyger redan
högt upp, bort.



Jag hinner inte bevinga 
de nedslagna orden, 
min berättelse flyger redan
högt upp, bort.

Någon



Jag var 
berättelsen



Berättelsen 
var sann
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Kroppen som 
var berättelsen 
är borta, 
orden är kvar.

Av orden 
skriver Någon historia.



Kroppen som 
var berättelsen 
är borta, 
orden är kvar.

Av orden 
skriver Någon historia.



Hela deras 
kropp är en 
deformation  
av vår

och Någon1 sade:

Hjärnan är 
mycket mindre 
än vår

och Någon2 sade:

Jag upptäckte 
klitoris

och Någon3 sade:

Jag förespråkar 
allmän 
klitoridektomi

Livmodern 
vandrar runt 
hysteriskt i 
hela deras 
kropp

och Någon4 sade: 

och Någon5 sade: 



Jag upptäckte 
klitoris

Jag förespråkar 
allmän 
klitoridektomi

Livmodern 
vandrar runt 
hysteriskt i 
hela deras 
kropp

Ja, deras 
livmoder är 
ett irrationellt 
djur

och Någon6 sade:

Någon var Aretaeus, läkare på 100-talet. 
Någon var Aristoteles (384–322)
Någon var Columbus som år 1559 upptäckte klitoris 
(duelcedo amoris) – alltså Realdo Columbus, inte Chris-
topher. Christopher gjorde ju en mindre anatomisk, mer 
geografisk upptäckt, men likheten ligger i den antydan till 
hybris som dessa män tycks ha haft då de ansåg sig vara 
först att hitta till platserna. 
Någon var Jean Riolan, 1500-talet. 
Clitoridektomi var det extrema uttrycket för en ideolo-
gi som reducerade kvinnans sexualitet till reproduktion. 
Den riktades i första hand mot onanin, men Baker Brown 
anförde också generell oförmåga att anpassa sig till för-
väntat kvinnobeteende. I några fall var »önskan om skils-
mässa« anledning till operation” 
Någon var Hippokrates 460 f.v.t.-370 f.v.t. Hysteri (gre-
kiska hysteria, “livmoder”) var föreställning att livmo-
dern kunde vandra runt i kroppen och förorsaka olika 
sjukdomsliknande tillstånd. Hysteri var fram till 1900-ta-
let läkarvetenskapens benämning på en typ av psykiska 
störningar, som ansågs vara kvinnliga störningar och 
därav benämningen “hysterikor” för drabbade kvinnor.
Någon var Platon 428 f.v.t

1.
2.
3.

4.

 

5.

6.



Allt hos 
deras kroppar 
har en enda 
lösning och det 
är havandeskap

och Någon7 sade: 

och Någon8 sade: Kroppen har 
stannat på en 
lägre nivå i den 
evolutionistiska 
växten, skälet är 
att energin behövs 
för reproduktionen 



Allt hos 
deras kroppar 
har en enda 
lösning och det 
är havandeskap

Kroppen har 
stannat på en 
lägre nivå i den 
evolutionistiska 
växten, skälet är 
att energin behövs 
för reproduktionen 

Någon var Friedrich Nietzsche (1844–1900)
Någon var Charles Darwin (1809–1882)

7.
8.



Överjaget är 
svagt och 
kommer aldrig 
kunna bli 
fullständigt

och Någon9 sade: 

och Någon10 sade: 

och Någon11 sade: 

De är 
besatta 
av sexuell 
lust

Deras 
sexualitet 
är luftlik i 
motsvarighet 
till vår som 
är eldlik



Överjaget är 
svagt och 
kommer aldrig 
kunna bli 
fullständigt

och Någon12 sade: 

Någon var Sigmund Freud (1856–1939)
Någon var Irenaeus, biskop och martyr som 
vördas som helgon inom Romersk-katolska 
kyrkan och Ortodoxa kyrkan
Någon var Origenes. bibeltolkare, framgångsrik apolo-
get som hade stort inflytande (185–254)
Någon var Tertullianus, Nordafrikansk teolog, 
författare (160–220) 

Deras 
sexualitet 
är luftlik i 
motsvarighet 
till vår som 
är eldlik

  9.
10.

11.

12.

DE ÄR 
DJÄVULENS 
INGÅNG TILL 
MANNEN



Menstruationen 
kan få järn att 
rosta, döda 
växter och ge 
hundar rabies. 
Vi kan drabbas 
av spetälska om 
vi idkar samlag 
med dem under 
den här perioden

och Någon13 sade: 



och Någon14 sade: De har fömågan 
att förstå men 
med svag kapacitet, 
de har svårt att 
uppnå tillräcklig 
disciplin för att 
slutföra ett 
resonemang.

Någon var Plinius, romersk författare och na-
turfilosof, skrev Naturalis Historia (23–79)
Någon var Thomas ab Aquino, italiensk filosof 
(1225–1274)

13.

14.



Endast på ett enda 
ställe, en fingersbredd
nedanför naveln, 
kan en liten 
fettanstrykning 
få finnas och göra sig 
märkbar genom en 
ringa framvälvning, 
som är karakteristisk 
för en normalt
vacker byggnad
hos kvinnans
underliv.

och Någon15 sade: 



och Någon16 sade: Precis, jag 
står inte ut 
med att se 
den vackraste 
av dem äta

Någon var Otto Dumrath, svensk författare och 
översättare (1844–1929)
Någon var Lord Byron, en av de främsta poeterna 
under den engelska romantiken (1788–1824)

15.

16.



De har 
ingen 
religiös 
känsla

och Någon17 sade: 

och Någon18 sade: 

och Någon19 sade: 

Deras röster 
är opassande 
i kyrkan

Jo, de har 
för mycket 
religiös känsla 
och därför 
kan de aldrig 
bli rationella



Svagheten är 
större i deras 
kroppar

De är 
jordbundna 
mödrar i 
förbund 
med tiden, 
skörden 
och månen

De har 
ingen 
religiös 
känsla

och Någon20 sade: 

och Någon21 sade: 

Deras röster 
är opassande 
i kyrkan

Jo, de har 
för mycket 
religiös känsla 
och därför 
kan de aldrig 
bli rationella Någon var St Paul, Corinthias 1, år 51 v.t 

Någon var Fjodor Dostojevskij (1821–1881)
Några var Jonathan Swift (1667–1745)
Någon var William Faulkner (1897–1962)
Någon var Hugo Toll, överläkare, skrev
Den personliga hälsovårdens principer 
(1858–1943)

17.
18.
19.
20.
21.



Deras könsorgan 
är dolda, liksom mullva-
dens ögon 
som finns på 
plats men är 
odugliga att 
se med

och Någon22 sade: 

och Någon23 sade: Deras genitalier 
är inget mer eller 
mindre än ett 
telegrafverk, från 
vilket signaler 
sänds ut till 
systemets alla 
vinklar och vrår, 
och genom 
vilket budskap, 
sjukdomsskapande 
eller inte, överförs.



Deras könsorgan 
är dolda, liksom mullva-
dens ögon 
som finns på 
plats men är 
odugliga att 
se med

och Någon24 sade: 

Någon var Galenos (129–199), grekisk läkare som var 
en av antikens främsta och mest inflytelserika läkare och 
medicinska författare, och gjorde insatser bland annat 
inom anatomin. Hans skrifter förblev den främsta auktori-
teten inom medicinen fram till 1500-talet.
Några var F.G. Gosling & Joyce M. Ray, amerikanska 
gynekologer, 1899
Någon var D.H. Lawrence, engelsk författare (1885–1930)

ALLA 
DYRKAR 
DE PHALLOS

22.

23.

24.

Deras genitalier 
är inget mer eller 
mindre än ett 
telegrafverk, från 
vilket signaler 
sänds ut till 
systemets alla 
vinklar och vrår, 
och genom 
vilket budskap, 
sjukdomsskapande 
eller inte, överförs.



De är obegripliga 
helt enkelt för att 
de inte har något 
att säga

och Någon25 sade: 

och Någon26 sade: 

och Någon27 sade: 

Kvinnans 
skallvolym 
påminner mer 
om gorillans 
än om mannens

Okontrollerad 
kvinnlig aktivitet 
hotar att felvrida 
evolutionen



De är obegripliga 
helt enkelt för att 
de inte har något 
att säga

och Något28 skrevs: I äktenskapet 
har de skyldighet 
att idka samlag, 
alltså kan vi inte bli 
anklagade för 
våldtäkt om vi gör 
det mot deras vilja.

Någon var Charles Baudelaire (1821–1867) fransk poet, 
anses vara en av världslitteraturens mer betydande författare
Någon var Gustave Le Bon (1841–1931), fransk antropolog, 
psykolog, sociolog.
Någon var Paul Broca (1824–1880), fransk hjärnkirurg och 
antropolog.
Något var senmedeltidens inställning till våldtäkt.

25.

26.

27.

28.



De ska 
lyda mannen 
precis som 
barn lyder 
föräldrar och 
köttet lyder 
anden. Deras 
enda förtjänst 
är att föda 
barn.

och Någon29 sade: 



De ska 
lyda mannen 
precis som 
barn lyder 
föräldrar och 
köttet lyder 
anden. Deras 
enda förtjänst 
är att föda 
barn.

Någon var Augustinus (354 –430) 
Det latinska västerlandets mest 
betydande kyrkofader

29.
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och Någon15 sade: What happens 
in a room is a 
private thing

och jag16 sade: 



och jag17 sade: 

och jag19 sade: 

Women are 
the rails on 
which men run

och Någon18 sade: 







och Någon36 sade: 



There are only a half 
dozen men of letters, 
and NO women, 
worth printing 

och Någon34 sade: 

och jag35 sade: 

We must not fall into 
the trap of feminism, 
because this would 
reduce the importance 
of a woman 

och Någon36 sade: 



och jag39 sade:

Detta med att 
önska livet ur 
folk tycks vara 
en av feminismens pa-
radgrenar

och Någon40 sade: 

och Någon38 sade: 


































