
Varför pratar vi om orakade armhålor?
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ÄLVÄNGEN. Hur är det 
att ha avsked som yrke?

Varje dag knackar 
sorgen på dörren till 
Ale-Älvdalens Begrav-
ningsbyrå och Anders 
Johansson har aldrig 
långt till empatin. 

– Lyhördhet är vårt 
viktigaste redskap.

Om en timme ringer klock-
orna i Starrkärrs kyrka. 
Anders Johansson är klädd 
i svart kavaj när han med 
stor noggrannhet ställer i 
ordning den sista blomster-
kransen bredvid kistan. An-
siktsuttrycket är allvarsamt, 
blicken vördnadsfull, rörel-
serna långsamma och foku-
serade.

Han är som vanligt ute i 
mycket god tid inför begrav-
ningen.

– Lugnet är viktigt – och 
tiden. Man måste alltid ha 
tid, även om den kanske inte 
alltid finns. 

Yrket som begravningsen-
treprenör har han ärvt av sin 
far Rune Johansson, som 
under sin livstid kom att bli 
en stark profil i framför allt 
Älvängen.  

För sonen Anders var det 
dock foto som gällde från 
början och 1983 tog han 
över Älvfoto, där han jobba-
de som ateljéfotograf fram 
till tidigt 90-tal då han istäl-
let gick in i pappans företag. 
Fotoaffären äger han än i 
dag även om han inte är aktiv 
i verksamheten. 

– Jag och mina döttrar 

jobbar i butiken på julafton, 
det är en gammal kär tradi-
tion. 

Årets övriga 364 dagar är 
det istället avskedet som står 
på agendan med en evig strä-
van att skapa ljusa och vackra 
minnen.

Ingen andra chans
Så gott som varje dag knack-
ar sorgen på dörren, men 
han menar att tyngden ofta 
vägs upp av den stora tack-
samheten. 

– Man påverkas så klart av 
att möta människor i sorg, 
det vore konstigt annars, 
men det finns samtidigt en 
enorm tacksamhet till det vi 
gör. Vår uppgift är att i den 
svåra stunden samla ihop alla 
bitarna och på ett värdigt 
sätt försöka spegla personen. 
Lyhördhet är vårt viktigas-
te redskap. Det är mycket 
som ska falla på plats när 
det blivit dags att ta farväl. 
Allt ifrån dödsannonsen till 
blommorna, sångerna och 
maten måste stämma och här 
ges ingen andra chans. Be-
gravningsentreprenören bär 
därför ett stort ansvar, både 
som koordinator i navet och 
frontfigur för hela arrange-
manget.

– Ingenting går att repa-
rera och man får ingen andra 
chans. Det är därför man 
måste vara så otroligt nog-
grann. 

Ett mer individualistiskt 
samhälle återspeglas även i 
begravningarna, där det per-
sonliga får allt större plats. 

Sätt att leva
Som verksam på en liten ort 
är Anders eget kontaktnät 
ofta ovärderligt i bemötan-

det med närstående, men 
innebär samtidigt en tillvaro 
i offentlighetens ljus.

– I de flesta fall känner jag 
till familjen och ibland har 
jag egna minnen av perso-
nen att dela med de anhöri-
ga. Man har mött oändligt 
många människor genom 
åren, som man dessutom 
fått en fin kontakt med. Går 
jag in på Ica kan det ta mig 
två timmar innan jag hunnit 
både handla och prata med 
alla jag träffar. Mitt yrke är 
mer än bara ett jobb, det är 
ett sätt att leva.

Trots tårar, förtvivlan och 
vemod omkring sig är An-
ders Johanssons framtoning 

inte det minsta sorglig. Den 
är tvärtom ljus och lättsam. 
Det är inte utan att yrket har 
förändrat hans syn på livet, 
men kanske främst genom 
att han lärt sig att ta vara på 
tiden.

– Jag försöker att uppleva 
och vara i nuet, fånga da-
gen som man brukar säga. 
Många väntar för länge med 
allt de vill och gör ingenting 
längs vägen. Jag får knuffen 
som behövs för att verkligen 
göra det jag vill, om det så 
bara handlar om att gå ut i 
skogen. Det låter säkert som 
klyschor, men jag blir på-
mind varje dag.

När varje dag är ett farväl
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Vördnadsfullt. Att skapa ljusa och vackra minnen är begravningsentreprenören Anders Johanssons främsta uppgift. 

Påminnelsen om slutet uppmuntrar till att ta vara på tiden. 
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Det fanns en tid 
när jag inte heller 
förstod. När jag inte 

såg de begränsade spelut-
rymmena, de av samhället 
konstruerade könsrollerna 
och de slentrianmässigt 
använda attityderna. 

Jag suckade högt åt ordet 
feminism, inte för att jag 
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egentligen visste varför, men 
det var det jag hade fått lära 
mig. Vilken normalt funtad 
tonårstjej ville ha oraka-
de armhålor, gå omkring 
osminkad utan bh och lukta 
svett i för stora byxor. Nej, 
det där tramset kunde de ha 
för sig själva.  

Det första jag kan fråga 
mig så här ett antal år senare 
är varifrån den här bilden 
kom. 

Vem skapade nidbilden av 
feminism som något opas-
sande, äckligt och så provo-
cerande att man knappt ville 
ta ordet i sin mun?

Varför kunde ingen 
förklara att det handlade om 
mäns och kvinnors lika rät-
tigheter istället för att måla 
upp bilder av manshatande 
kvinnor som gjorde revolt 
genom att sluta bry sig om 
sitt utseende? Varför pratade 
man inte om kvinnokampen, 
om hur mycket feminismen 
spelat roll för framväxten av 

ett jämlikt samhälle? Varför 
pratade man om orakade 
armhålor?

Anledningen till att jag 
inte ville se mig själv som fe-
minist var den förminskade 
och förlöjligande bilden jag 
fått uppmålad. 

Alltför ofta hör jag 
fortfarande hur den avfärdas 
som trams, men frågan är av 
vem. För vem är debatten 
om jämlikhet mellan könen 
trams? Jo, för den som inte 
vill att kvinnor och män ska 
ha samma rättigheter. 

Förra veckan visades den 
första delen av Belinda 
Olssons nya programserie i 
SVT, Fittstim – Min Kamp, 
där hon ifrågasätter dagens 
feminism. 

Redan efter premiärav-
snittet haglade kritiken. Re-
censenterna menar att vikti-
ga frågor schabblas bort, att 
hon angripit fel saker och 
att man låtit motståndet stå 

för problemformuleringen. 
Jag satt faktiskt också 

som ett frågetecken när hon 
i inslagen skulle följa med 
barbröstade kvinnoaktivis-
ter på stan, bada toppless 
i badhuset och hälsa på en 
familj som tilltalar sitt barn 
med hen. Liksom kritikerna 
undrade även jag om hon 
drev med mig och varför 
hon skulle vilja bidra till att 
ytterligare förlöjliga en av 
vår tids viktigaste politiska 
rörelser, som hon dessutom 
själv varit med och byggt 
upp?

Belinda Olsson besvarar 
kritiken med att hon är glad 
över att programmet blåst 
nytt liv i debatten.

Jag kan ändå förstå 
tanken med att fokusera på 
ytterligheterna, eftersom 
det på många sätt belyser 
fördomarna. Hon frågar sig 
om feminismen gått vilse 
och ja, det kan jag ofta tycka 
att den har. 

För mig blev det ännu 
tydligare hur lite det handlar 
om bara bröst, ”hendagis” 
och att bannlysa rosa kläder. 
Hur patetisk långt ifrån 
verkligheten man hamnar 
när det dras för långt.

För mig handlar inte femi-
nism om att vara mindre fe-
minin eller mindre manlig, 
utan om viljan att bli respek-
terad för den man är. 

Det handlar om att bli 
tagen på allvar och inte på 
något sätt behandlas orätt-
vist på grund av sitt kön. 

Det svåra är att det ofta 
finns en omedvetenhet åt 
båda håll – varken den som 
särbehandlar eller den som 
utsätts för särbehandling 
är medveten om vad som 
pågår. På så sätt bryts aldrig 
den onda cirkeln och vi 
vaggas omedvetet in i makt-
strukturerna.  

Feminism handlar inte 
om att provocera, om att 

vinna, om att känna samhö-
righet, om att bli bekräftad 
eller om att vara värd mer. 
Det handlar om att vara 
värd lika mycket, var man än 
befinner sig – på samhälls-
stegen såväl som i arbetslivet 
eller inom familjen.

Feminism är ett erkän-
nande om att vi inte är 
framme ännu och att arbetet 
därför måste fortsätta. 
Framför allt måste vi lära 
oss att se på vår omgivning 
utifrån ett feministiskt 
perspektiv. 

En tjej som aldrig blivit 
tagen på allvar kommer tro-
ligtvis aldrig heller att kräva 
det. Hon har istället anpas-
sat sina behov utifrån det 
begränsade spelutrymmet 
och så länge inga nya dörrar 
öppnas kommer hon inte att 
förstå maktstrukturerna.

Feminismen är ingen 
orakad armhåla, det är en 
bärande vägg i uppbyggna-
den av ett rättvist samhälle.

– Begravningsentreprenören Anders Johansson tar vara på tiden


