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Iris är ett treårigt pro-
jekt för att samla kvin-
nor i Uppsala inför en 
gemensam manifesta-
tion den 8 mars 2017. 
Fram tills dess ska de 
göra sina röster hörda 
och se vad som händer 
när kvinnor med olika 
erfarenheter möts.

På Internationella kvinnodagen 
om tre år är målet att Vaksala 
torg i Uppsala ska fyllas av kvin-
nor med olika nationaliteter, 
åldrar, yrken, livssituationer 
och intressen, berättar initiativ-
tagaren Maud Karlsson.

– Jag skulle vilja se att det 
vällde fram kvinnor genom ga-
torna som till sist tar över tor-
get. Det skulle vara fint om det 
var många olika åldrar och jag 
vill ha representanter för alla 
nationaliteter som finns i Upp-

sala och kanske för alla livssitu-
ationer. Vi behöver vara många 
för att det ska bli maffigt. 1 000–
2 000 tycker jag inte verkar 
omöjligt, säger hon.

MAUD KARLSSon tänker sig att 
några professionella dansare 
och sångare kan vara med. Kan-
ske kan kvinnorna göra någon 
enkel rörelse tillsammans, kan-
ske blir det sång.

– Manifestationen behöver 
inte vara lång alls, jag tänker 
inte att det ska vara en föreställ-
ning utan bara en upplevelse. 
Jag tror att det skulle vara så 

vackert om vi står tysta, och så 
kommer det en ensam stämma 
någonstans, sedan en annan. En 
kulning kanske tas över av en 
arabisk eller en afrikansk röst. 

PRojEKTET äR politiskt och re-
ligiöst obundet och det räck-
er med att identifiera sig som 
kvinna och bo i Uppsala för att 
vara med. Personer på annat 
håll som vill vara med på evene-
manget på torget 2017 eller på 
andra träffar är dock också väl-
komna. Målet är både att skapa 
ett sceniskt intryck och att un-
derlätta möten mellan kvinnor 
i Uppsalatrakten.

– Vi är så många olika grup-
per som jag aldrig träffar. Det 
finns både uppenbara och osyn-
liga gränser. Vad ger det oss att 
mötas? Går det att få stöd, be-
kräftelse och förståelse av nå-
gon som befinner sig i en helt 
annan klass eller livssituation? 
Det är jag nyfiken på, säger 
Maud Karlsson.

Kvinnonätverk möts över gränser

Maud Karlsson. Foto: AbigAil SyKeS

Teater Albatross firar 30 år
Det firas med en stor teater-
festival den 7–10 augusti i To-
kalynga i Halland. Albatross 
spelar sina egna föreställning-
ar om utfiskning, Kongos his-
toria och folkmord. Dessut-
om blir det gästspel av bland 
andra Norges äldsta frigrupp 
Grenland friteater, föreställ-
ningen Sitaraha – stjärnorna 
som LFT tidigare skrivit om 
samt performance baserad på 
texter av Gertrude Stein.

”Titeln Livning in a red dream associe-
rar till den såväl njutbara som klaus-
trofobiska känslan av att bo i Dalarna – 
Sveriges (självutnämnda) hjärta och nos-
talgitripp i koncentrat.”

Så beskrivs årets upplaga av Dalarna Modern showroom & mar-
ketplace dit ett 30-tal kreatörer inom konst, design, foto, konst-
hantverk, musik, film och arkitektur bjudits in. Till den 17 augusti 
kan du se resultatet på Magasinet i Falun. 

...bilder sändes in till den prestigefyll-
da tävlingen Wildlife photographer 
of the year (Årets naturfotograf) år 

2013, varav juryns 100 favoriter ställs ut just nu på Öst-
ergötlands museum i Linköping. Utställningen pågår till 
den 10 augusti och innehåller även fascinerande berättel-
ser om hur det gick till när fotografierna togs.

Satiren Glasjesus 
om den småländ-
ska glasindustrin 

var så skarp att Kosta folkets 
hus valde att inte visa den. Re-
gionteatern Blekinge Krono-
berg spelar nu Gertrud Lars-
sons pjäs i Hovmantorp från 
den 9 augusti.

Fredsbilder från Nordkorea
Fotografen Joachim Lundgren har tagit unika bilder i 
Nordkorea och direkt efter talibanregimens fall i Afgha-
nistan. De visas på Uppsala konsert och kongress till den 
20 augusti och skildrar hur krig och konflikter på olika 
sätt påverkar människan.
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Teater Dos/Sinorgh films 
föreställning Sitaraha – 
stjärnorna. 
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Peter Johansson 
med sitt verk 
Blood & Honour/
Blut und Ehre. 

FoTogRAFi

Ack Sverige, du sköna
Av: Elisabeth Ohlson Wallin 
Förlag: Karneval 

Dansgolvet ombord på en av Sil-
ja lines färjor, Malmö synagoga, 
en feministisk demonstration i 
Stockholm, Borås golfklubb och 
Hemlösas hus i Helsingborg är 
några av de platser som konst-
nären och fotografen Elisabeth 
Ohlson Wallin besökt och fo-
tograferat i arbetet med boken 
Ack  Sverige,  du  sköna. Utöver 
att uppge platserna där bilderna 
är tagna samt några meningar 
som beskriver syftet med boken, 
saknar Ack Sverige, du sköna 
text. Elisabeth Ohlson Wallins 
uttryckliga ambition, att skild-
ra ett annat Sverige än traditio-
nella vyer som röda stugor och  

Sverigebilder som 
öppnar dörrar

midsommarfirande, är tydlig. 
Flertalet bilder är ögonblicks-

bilder från vardagen, endast 
några få bilder av porträttkarak-
tär bär prägel av att ha arrange-
rats. Det som skildras är ett allt 
annat än homogent land eller 
en homogen befolkning, i en tid 
som snabbt blir historia, men 
där alla, oavsett hur länge vi 
bott i Sverige, torde kunna kän-
na igen oss i något avseende.

VARjE  UPPSLAG i boken rym-
mer som regel två bilder, ofta 
från olika de-
lar av landet. 
Kasten mel-
lan dramatik 
och stillhet är 
många gånger 
tvära. Just va-
let av vilka bil-
der som valts 
ut till samma 
uppslag är nå-
got som gör 
boken svår att lägga ifrån sig: 
en skallande hund som kopp-
lats vid en vägg utanför en affär 
i Hagsätra finns på samma upp-
slag som en barbröstad Femen-
aktivist som på ett våldsamt sätt 
släpas ut från Stockholms katol-

ska kyrka. På ett annat uppslag 
skyndar barn och ungdomar, till 
synes med rötter i andra länder, 
nedför en rulltrappa i Stock-
holms tunnelbana, på samma 
uppslag som en renskötare på 
skoter i Mellanboda. 

ELISABETh Ohlson Wallin drar 
sig inte för att skildra vare sig 
svåra stunder i livet, fattigdom 
och utsatthet eller anställda i 
botten av samhällsstegen. Vi 
möter ålderns höst på akutmot-
tagningen vid Huddinge sjuk-

hus, men också 
droppslangar 
på Lilla Ersta-
gårdens barn- 
och ungdoms-
hospice. 

Vi möter dem 
som städar of-
fentliga toalet-
ter och kan be-
trakta cham-
pagneflaskor 

och kostymer i Almedalen.   
I ett Sverige där flyttström-

mar, politiska utspel och mass-
medial uppmärksamhet i allt 
större utsträckning riktas mot 
några få storstadsregioner är 
det inte säkert om särskilt 

”Integrations-
debatten” blir 
tyvärr ofta ett 

slutet forum för 
vita svenskfödda män 
och kvinnor med fil 
och mag i titeln. 
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Kvinnonätverk möts över gränser

Iris är både en blomma och ett kvinnonamn samt betyder regnbåde, 
vilket anknyter till nätverkets vision och att det består av ett brett 
spektrum av kvinnor. IllustratIon: ann-CathrIne sIgrId ståhlberg
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de och till hösten planeras bland 
annat information från Kvinno-
jouren och Diskrimineringsby-
rån, yoga/pilates samt utflykt 
till Parfymmuseet i Sandviken. 
Deltagarna hittills har varit nå-
gonstans mellan 20 och 75 år.

– De har sagt att det är en fin 
idé att få träffas på torget utan 
att det är en demonstration, 
utan en annan form av närvaro 
som kanske säger lika mycket 
som en demonstration. Det blev 
jag glad av att höra.

En ASpEKT Av projektet handlar 
om att göra sin röst hörd och 
där har Maud Karlsson inspi-
rerats av Uppsala kvinnohisto-
riska förening, som arbetar för 
att stimulera, initiera och stöd-
ja forskning i kvinnors historia.

– Varje individ är så rik på be-
rättelser. Vi är morgondagens 
historia. 

Därför tänker hon att en vik-
tig del av nätverkets arbete blir 
att samla in kvinnors berättel-
ser, och en skrivarstuga har re-
dan anordnats. På Iris hemsida 
finns plats för kvinnors min-
nen, tankar och reflektioner 

och det går bra att mejla in tex-
ter. 

– Det måste inte vara de 
tyngsta minnena, utan det kan 
få vara små skärvor av våra liv 
som bildar en mosaik. 

pRojEKTET  STARTADE i liten 
skala den 8 mars i år med en ge-
mensam fika för inbjudna kvin-
nor som bland annat spikade 
nätverkets namn Iris.

– Det var många olika kvin-
nor med olika livssituationer. 
Det känns spännande att ha ta-
git första spadtaget och sått för-
sta fröet. Nu får vi vänta och se 
hur det tar sig.

Maud Karlsson betonar att 
mycket är upp till deltagarna 
att bestämma.

– Jag vill inte vara så drivande 

i detta som i mina andra projekt 
utan låta det växa organiskt. 
Men när vi närmar oss 2017 får 
jag ta på mig en mer drivande 
roll för att visionen ska mani-
festeras.

Hon  HoppAS att den som ser 
manifestationen ska tycka att 
den är vacker.

– Att det finns en kraft i att se 
det och höra rösterna. Men jag 
kan tänka mig att det kan bli 
skrämmande eller obehagligt 
för den som inte tycker att kvin-
nor ska gå tillsammans. 

Och för dem som är med på 
torget tror hon att det blir en 
stark upplevelse.

– Jag tror att känslan för oss 
som är med blir att förstå att vi 
samexisterar på ett annat plan. 
Frågan är vad den innebär både 
känslomässigt, milöjmässigt och 
för samhällsuppbyggnaden. Det 
vore kul om vi kunde nudda vid 
den gemensamhetskänslan.
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Läs mer på irisuppsala.se. Nätverket 

har också en grupp på Facebook.

Törs vi mötas 
när vi lever 
i helt skilda 

livssituationer? 
Det är inte självklart.

Maud Karlsson, initiativtagare

Varje uppslag i boken rymmer två bilder, ofta från olika delar av lan-
det. Elisabeth Ohlson Wallin är kanske mest känd för sin utställning 
med hbt-tolkningar av bibliska motiv, Ecce Homo, från 1998.

Hon menar också att det är 
vanligt att prata om att den som 
är ny i Sverige ska integreras, 
men att många som bott här 
hela livet inte heller är så inte-
grerade.

– Finns det intresse av att träf-
fa människor utanför sin sfär? 
Det är en intressant fråga som 
jag inte själv kommit fram till 
svaret på. Törs vi mötas när vi 
lever i helt skilda livssituatio-
ner? Det är inte självklart. Man 
umgås i vissa kretsar där man 
känner sig hemma. Men här 

är det inte frågan om att man 
måste hålla med varandra om 
allt. ”I’m a woman and that’s 
enough.”

MAuD  KARLSSon betonar att 
alla som ser sig själva som kvin-
nor är välkomna, oavsett bio-
logiskt kön, kultur, ålder eller 
klass.

– Det är viktigt för mig att inte 
ha en specifik agenda, även om 
det är svårt att åstadkomma. 

Hittills har det anordnats träf-
far med mat, dans och skrivan-

många hade reagerat om Elisa-
beth Ohlson Wallin hoppat över 
att skildra landsbygden eller 
nöjt sig med några vackra pa-
noramavyer. Istället för att föl-
ja denna dystra trend har Elisa-
beth Ohlson Wallin tagit med 
sig kameran in till lantbrukaren 
och mjölkkorna i ladugården 
i Österlid i Habo. I Varjisträsk 
kan vi se hur det fortfarande el-
das med ved i en gjutjärnsugn 
och i Arboga står människor tål-

modigt i kö i vinterkylan fram-
för en korvmoj. 

Elisabeth Ohlson Wallin lyck-
as fånga stunder av glädje i ögo-
nen inte minst hos unga män-
niskor som har livet framför 
sig, men vi kan också se in i 
ögon där nyfikenhet och tole-
rans ersatts av dunklare motiv. 

I en bild som visar en nazis-
tisk demonstration vid Mynt-
torget i Stockholm har iris hos 
demonstranterna, främst unga 

mörkklädda män, färgats röda 
av kamerablixten. En förmod-
ligen icke avsedd men något 
skräckinjagande effekt blir följ-
den, men Elisabeth Ohlson Wal-
lin har låtit bilden vara som den 
är och låter händelsen tala för 
sig själv på ett helt uppslag.

DET  RåDER  InGEn brist på lit-
teratur som söker analysera de 
förändringar som det svenska 
samhället genomgått under se-

nare decennier. Inte minst be-
greppet integration är utan tve-
kan på modet både i den offent-
liga debatten och i akademiska 
kretsar. I många fall är den lit-
teratur som ges ut på dessa te-
man skriven med ett språkbruk 
som kan vara svårt att ta till sig 
för den som invandrat till Sve-
rige eller saknar akademisk ut-
bildning. ”Integrationsdebat-
ten” blir tyvärr ofta ett slutet fo-
rum för vita svenskfödda män 

och kvinnor med fil och mag i 
titeln. 

MED  AcK  SvERIGE, du sköna, 
öppnar Elisabeth Ohlson Wallin 
dörrar för fler människor, oav-
sett språkkunskaper, att reflek-
tera över eller delta i debatten 
om hur allas vårt Sverige ser ut 
i dag och hur vi vill leva här i 
framtiden. 

nILS-ERIK noRRBY 


