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Angelina Jolies berättelser om bortoperade bröst 
och äggstockar vidgar den offentliga bilden av 
kvinnan.

I tisdagens New York Times skriver Angelina Jolie i artikeln ”Diary of a 
surgery” om hur hon i förra veckan opererade bort sina äggstockar och 
äggledare. Jolie har tidigare berättat att hon opererat bort sina bröst, för 
att försöka undvika den cancerform hon har en ärftlig benägenhet för, 
och av samma skäl har hon nu alltså opererats igen.

Jag beundrar Angelina Jolie för att hon bestämt sig för att vara världens 
kändaste exempel på preventiva operationer av kvinnokroppen. Att vara 
39 år, arbeta i en bransch där kvinnlig ungdom, skönhet och fertil 
sexighet är nyckeln till det mesta – och berätta för en hel värld att man 
har tagit bort invärtes kvinnoattribut och nu är i klimakteriet – det kräver 
någonting. Även av en människa som lever i de bästa av 
omständigheter.
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På sistone har jag tänkt mycket på vad en kvinnokropp uthärdar under 
ett liv. Varje gång jag kommer till den ordvändningen – kvinnokropp 

uthärdar – känner jag mig lite generad. Det låter så gammeldags. 
Feminism som skillingtryck.

Men det är som om egna och andras kvinnokroppshistorier knappt 
längre får plats i huvudet, de är så otroligt många. En diskret sanning 
och självklarhet i det fördolda, någonting blött i torrt lyckade liv.

Alla dessa förlossningar som inte blivit skolboksexempel.

Alla dessa förlossningar som skrivs in i statistiken som hyfsat normala, 
men som ändå innebär att kvinnor efteråt glatt förklarar att ”Jag sprack 
jättemycket, i princip hela vägen, men jag tror inte att det kommer att 
påverka mitt sexliv, det är ju bra!”

Alla missfall som inte kommer lite diskret.

Alla timmar av kallsvettig mensvärk.

Alla aborter som måste göras men som ändå är kroppsligt krävande.

Alla preventivmedel som är bra men som också är kroppsligt krävande: 
”Jag svimmade när gynekologen satte in spiralen, tydligen är det inte så 
ovanligt, det var något med en nerv, men nu funkar den fint!”

Och att det i denna djupa vana av att kvinnokroppen inte är enkel att leva 
med, just föds en Pollyanna-förmåga att uthärda det som inte borde 
uthärdas.

För Pollyanna-acceptansen är naturligtvis också pådyvlad genom 
historien – smärta förknippad med kvinnokroppen betraktas som 
oundviklig, för att inte tala om klassikern ”hysterisk”.

I självbiografin ”Skuggan av ett liv” berättar Hilary Mantel om den 
endometrios hon levt och lever med. Årtionden av galna diagnoser och 
felbehandlingar, bland annat anti-psykosmedicin som hon fick svår 
ångest och vanföreställningar av. Smärta, operationer, smärta, och så 
om igen. Även i Sverige har sjukdomen uppmärksammats på sistone, 
med patientföreningar som kräver kunskap och adekvat behandling över 
hela landet – inte diagnosen ”jobbig tjej”.

Ändå suckas det här och var, också bland kvinnor, över att det är så 
mycket mens inblandad i feminismen nuförtiden.

Jag kan förstå impulsen. Särskilt om man tänker sig att huvud och kropp 
inte hör ihop, eller om man föreställer sig tankarna och blodet inuti en 
människa som helt åtskilda. Och jag tror att min egen benägenhet att 
citera Aase Bergs dikt om förlossningssmärta reflekterar behovet att 
kunna hänvisa till en torrare språklighet, för att liksom lyfta den dumma, 
blodiga kroppen upp till en smartare, vackrare sfär av ord: 
”bäckenkrossens käftar/valkäftens resonanser/böjer undan rum och tid”.

Rubriken till Angelina Jolies artikel är också vacker: ”Diary of a surgery”. 
Texten både döljer och visar – troligen är erfarenheten inte enbart 
”fridfull”. Men tillsammans med alla de kroppsliga vittnesmål som skrivits, 
framför allt sedan 1900-talet, vidgas bilden. Så blir ”kvinnokroppen” lite 
sannare för varje år.

Malin Ullgren
malin.ullgren@dn.se
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