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EN SEMLA ÄR INTE TILL FÖR STRESSADE

KLÄNNINGARNA ÄR I ALLA FALL
UNDERBARA...

EN LITEN STRIMMA LJUS I ELÄNDET

Det sägs att mensen äntligen
är på väg att erövra sin
rättmätiga plats i samhället.
Från en skamsen fläck på de
tunna sommarbyxorna till en
stor vacker röd blomma på
framsidan av ett par
skinande vita trosor på en
utställningsaffisch för
"Period pieces".

Det har visats menskonst på
ett kafé i Stockholm också, och
den som vill kan köpa
tampongformade stearinljus
och annat fiffigt hantverk som
inte bara är vackra föremål
utan milstolpar på mensens
väg från sin mörka håla ut i
ljuset och acceptansen.

Eftersom jag själv är
uppvuxen i en tid då konsten
att osynligt smuggla en
Libresse mellan väskan i
skåpet och jeansfickan
handlade om social
överlevnad, den som bar
väskan med sig in på
toaletten var obönhörligen
måltavla för
korridorligisternas mensret,
betraktar jag utvecklingen
med en lättnadens suck.

Äntligen kommer dagens unga kvinnor kunna vakna i ett feltajmat blodbad
på första dejten utan att något annat händer än ett garv och en kaffestund
tillsammans i tvättstugan. Blamageguden kommer att slippa skicka sina
rödglödgade sköljningar över flickor som glömmer bort att ta med sig den
använda bindan från gästtoaletten utan papperskorg. Kanske kommer
menskärring aldrig mer att användas som skällsord utan i stället uttalas med
den kärleksfullhet som livets källa alltid borde mötas av, även om den är av
den rinnigare sorten.

Men det finns en detalj i denna våg av lycklig befrielse som
intresserar mig mer än andra.

En barnmorska uttalar sig i Dagens Nyheter om bristen på kunskap om
kvinnans menscykler och hur hon skiftar i känsloläge. Många känner sig
som bekant värdelösa i lutealfasen, menar barnmorskan, och alla som
någon gång haft PMS slår sig på knäna och skrattar rått. "Men det hade inte
behövt vara så" säger hon och fortsätter: "Vi lever i en värld som inte är
anpassad för oss."

Samhället är alltså inte mensanpassat. Det är en initialt en livad tanke och
jag tänker på hur det skulle kunna vara. I menssamhället kommer ingen
menstruerande människas känsloutbrott längre att bli ogiltigförklarat bara för
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Var går gränsen för
menshänsynen?

Veckans modernaste nyhet måste vara wrapsemlan
som lanserats av anrika Tösses konditori i Stockholm,
en semla med klassiska smaker formaterad som en
mindre tunnbrödrulle, fast med vetedeg. Själva kallar
de innovationen för en semla för stressade. Så mycket
som jag uppskattar själva smaken på wrapsemlan
tycker jag ändå att detta är ytterst motsägelsefullt. En
semla är inte till för stressade. En semla är själva
sinnebilden av lugn njutning med sitt svulstiga
gräddöverflöd och syndiga mandelmassekärna. En
semla ska ätas låååååångsamt sked för sked ur
mjölkbadet. Efteråt ska man saktmodigt torka resterna
ur mustaschen och stånka över till sängen för en lur.
En njutningsfull avslappnad semmellur.

Själv tänker jag äta extra många semlor för att
överleva den helgalna utmaning som den ständigt
tävlingsorienterade Steffo Törnquist lockat in mig i,
nämligen "Let's dance". Jag blir kallsvettig bara av att
skriva ordet. Jag ska göra mitt allra bästa men det
finns några grundproblem att lösa 1. Jag är för lång. 2.
Jag har för stora fötter. 3. Jag har vare sig vunnit
Wimbledon, Franska öppna eller någon enda
världscuptävling i Schladming. 4. Jag är urusel på att
gå i höga klackar. Av inledningsträningarna att döma
kommer mitt hopp stå till tv-tittarnas medlidande. Men
klänningarna är i vilket fall helt underbara.

Mellan tidningsartiklar om hatbrott, IS-krigare och
idioter som skor sig på flyktingboenden läser jag en
rad om att människor runt om i världen, trots allt,
känner sig lite säkrare i sin vardag nu jämfört med på
80-talet (World values survey).
En hoppfull rad att tro på till motsatsen är bevisad, en
liten strimma ljus i eländet.
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att hon befinner sig i "fel" fas. Familjerna till de med svåra PMS-besvär får
omedelbart gå på kurs i hantering av kvinna, och på varje arbetsplats
kommer det att finnas vilobås med värmekuddar som bokas i intervaller lika
långa som snittiden det tar för en Ipren att verka. Kanske är den kvinnliga
chefens kalender till och med spärrad för möten veckan före mens, såvida
det inte handlar om att trycka till en krånglande överhet.

Men sedan?
Det är nu problemen börjar. Var går så att säga gränsen för

menshänsynen?
Ska alla mensare bli arbetsbefriade en gång i månaden som på den

gamla (goda?) tiden då tjejer slapp vara med på gympan under
lingonveckan? Är det rimligt att de av olika anledningar menslösa
personerna ska tassa runt på tå runt de som fortfarande blöder? Det finns
så många hormonella svängningar som skulle kunna ta plats i världens
epicentrum. Hemma hos oss händer det att undertecknad förnumstigt (eller
desperat, välj själva) skriker "Det ska vara trevligt för alla" när någon i
familjen sprider misstämning på grund av till exempel tonårshormoner,
avsaknad av tillräckligt med vakenhormon eller ett för stort påslag av
adrenalin efter en upphetsande fotbollsmatch. En av testosteronets
biverkningar är för övrigt aggressivitet, vilket samhället sedan länge lärt oss
är något vi bör vara sparsamma med i umgänget med andra.

Hormonell förståelse verkar vara en rimligare grad av anpassning än
att bygga om hela samhället för mens.

Jag är inte heller helt säker på att jag vill att mensen ska vara det
centrala i definitionen av mitt liv, själva chauffören som styr vem jag
är.

Å andra sidan har jag ingen trovärdighet i frågan.
Mens, är fortfarande ett ord jag inte kan uttala utan att rodna.
Glad menslördag, om så råkar vara fallet!
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