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TILL DIG SOM LÄRARE ELLER PEDAGOG!
Vi hoppas att du och dina elever har haft en fin upplevelse av vår föreställning “Vi skulle ha
spelat Lysistrate” och även vår tillhörande workshop, om ni deltagit i den. Vi hoppas att vårt
möte med er har väckt frågor och tankar som ni kan jobba vidare med i er undervisning med
hjälp av denna handledning.

Vårt mål med lärarhandledningen är att ge er material för att fördjupa elevernas kunskap i
de människor som tas upp i pjäsen men även andra personer. Den innehåller olika övningar
och diskussionsfrågor som lätt går att knyta till både till historiska och aktuella händelser i
omvärlden. Vi hoppas också att den kan spegla elevernas egna upplevelser.

Du som lärare/pedagog känner ju dina elever bäst och kan avgöra vad som passar dem. Så
vi hoppas du känner dig fri att använda denna handledning på ditt sätt.

Har du några frågor eller feedback är vi alltid tacksamma för det!
Kontakta:

Anja Björck, producent för Gigafon
kontakt@gigafon.se
0704461487

2

LÄRARHANDLEDNING
- innehållsförteckning

Till dig som lärare eller pedagog..................................... sid 2
Innehållsförteckning......................................................... sid 3
Övning 1 reflektioner efter pjäsen.................................... sid 4
Övning 2 Lysistrate - ursprung......................................... sid 5-9
Övning 3 Skapa en fredsorganisation............................. sid 10
Övning 4 Kvinnliga fredskämpar...................................... sid 11-21
Instruktioner till läraren.................................................... sid 11
Instruktioner till eleverna.................................................. sid 12
Elin Wägner...................................................................... sid 13
Siri Derkert....................................................................... sid 14
Bertha von Suttner........................................................... sid 15
Emily Davison................................................................... sid 16
Katarina Taikon................................................................ sid 17
Lili Elvenes (Elbe)............................................................. sid 18
Elsa Laula Renberg.......................................................... sid 19
Harriet Tubman................................................................ sid 20
Fredrika Bremer............................................................... sid 21
Ta reda på mer................................................................ sid 22
Om föreställningen.......................................................... sid 23

3

REFLEKTIONER EFTER PJÄSEN
Dela in klassen/gruppen i mindre grupper
och låt dem diskutera frågorna:

Vad minns du av pjäsen?
Vad är ditt starkaste intryck av pjäsen?
Vad handlade pjäsen om för dig?
Kände du igen några av personerna som gestaltades i pjäsen?
Kände du igen dig i någon av de situationer som karaktärerna i pjäsen upplevde?
Tänkte eller kände du något speciellt när du såg pjäsen?
Blev du berörd av något i pjäsen?
Blev du upprörd av något i pjäsen?
Hur såg scenen ut?
Vad tror du att scenografin (hur scenen ser ut) skulle förmedla till publiken?
Vad hade musiken för syfte i föreställningen?
Var pjäsen realistisk (verklighetsbeskrivande) eller mytologisk (utifrån myter och
arketyper)?
Såg du symboler och/eller bilder i pjäsen? Hur tolkade du dem?

Avsluta med att göra en minnesrunda i helklass där alla
får berätta om ett intryck, minne eller upplevelse från
pjäsen.

Utöka uppgiften!
Diskutera skillnaden på analys och personlig åsikt. Be
eleverna skriva en recension av föreställningen.
Skicka gärna in recensionerna till oss.

ÖVNING 1
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LYSISTRATE - URSPRUNG
En komedi skriven av Aristofanes 411 f.Kr.
Föreställningens första scen är ett utdrag ur den klassiska
grekiska komedin Lysistrate. Den handlar om kvinnor från olika
grekiska samhällen som går samman i en sexstrejk för att få
männen att sluta kriga. Pjäsen är skriven i ett femtaktigt versmått
som heter jambiskt pentameter. Utdraget ur Lysistrate kommer
från den bearbetade version som gjordes för radioteatern 1951
och översättningen är Hjalmar Gullbergs.

Läs scenen och använd frågorna för att analysera texten. Dessa frågor kan
även användas för att analysera pjäsen ni har sett.
Gör en kort sammanfattning av handlingen.
Vad handlar texten om?
Vad finns det för underliggande budskap? Eller kan en tänka: vad står mellan
raderna?
Finns det någon eller flera konflikter?
Hur ser språket ut?
Förstår du alla ord i texten? Om inte slå upp orden.
Vilken typ av disposition används i texten? Kan vara tex kronologisk disposition,
cirkelkomposition eller bruten kronologi.
Finns det metaberättande i texten? Alltså att texten berättar om berättelsen.
Används bildspråk i texten? Att en använder en konkret bild för att beskriva
något tex en känsla. Exempel: Åskmoln - Ilska.
Används symboler i texten? En bild som står för något och ofta något abstrakt
eller en idé. Exempel: Färgen rött som symbol för kärlek.
Används liknelser i texten? Ett jämförande mellan två begrepp som innehåller
orden “som” eller “liksom”. Exempel: Stark som en oxe.
Används metaforer i texten? Ett bildligt sätt att uttrycka något som inte behöver
innehålla orden “som” eller “liksom”. Exempel: Livets höst, fotbollsfeber eller
stolpskott (om en person).

ÖVNING 2
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LYSISTRATE - URSPRUNG
LYSISTRATE

KLEO

Nej, nånting dionysiskt, orgiastiskt,

God morgon, söta du! Men vad är fatt,

ska till för att få grepp om dampubliken!

Lysistrate? Du ser så upprörd ut.

Ge dem adressen på en mystisk

Du skulle inte rynka ögonbrynen

nattklubb-

så där. Det klär dig inte, vet du vad!

då kommer minsann annan låt i pipan!
Det blir en trängsel så Pan sig förbarme,

LYSISTRATE

man formligt kvävs i kvalmig erotik.

Det kokar över i mitt inre. Kleo!

Men nu, när mötet gäller kvinnosaken,

Vi skämmer ut os, hela kvinnokönet.

inte en själ! - Jo verkligen! En enda,
butiksfrun mittemot. God morgon, Kleo!

KLEO
Så-så, inte förivra sig! De kommer nog.

KLEO

En husmor kan ju inte lämna sitt

God morgon, söta du! Men vad är fatt,

så där för vind och våg på utsatt

Lysistrate? Du ser så upprörd ut.

klockslag.

Du skulle inte rynka ögonbrynen

Den ena måste pyssla om sin man,

så där. Det klär dig inte, vet du vad!

och en får väcka liv i hembiträdet.
Så skriker lillen eller vill bli hållen,

LYSISTRATE

och mat behöver de små liven jämt.

Det kokar över i mitt inre. Kleo!
Vi skämmer ut os, hela kvinnokönet.

LYSISTRATE
De obotfärdigas förhinder!

LYSISTRATE
Nej, nånting dionysiskt, orgiastiskt,

KLEO

ska till för att få grepp om dampubliken!

Snälla Lysistrate, vad är då klämmen i

Ge dem adressen på en mystisk

ditt upprop till oss fruar i Athen?

nattklubbdå kommer minsann annan låt i pipan!

LYSISTRATE

Det blir en trängsel så Pan sig förbarme,

Vår stora sak, du vet.

man formligt kvävs i kvalmig erotik.
Men nu, när mötet gäller kvinnosaken,

KLEO

inte en själ! - Jo verkligen! En enda,

Vad menas med vår stora sak?

butiksfrun mittemot. God morgon, Kleo!

ÖVNING 2
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LYSISTRATE - URSPRUNG
LYSISTRATE

KLEO

Det finns väl bara en.

Hurraa! Bra straffa Sparta!

KLEO

LYSISTRATE

Ack den!! Och vi som inte har mött upp!!

… och Korinth…
KLEO

LYSISTRATE

ska sparas, för korinter smakar gott!

Naturligtvis. Hon tror jag menar pålen
i köttet. Kunde man väl vänta annat?

LYSISTRATE

Ånej, då hade ni löpt hit i kapp!

Och hur vårt eget land ska klara krisen,

Här är det en fråga om en Stor Idé!

det törs jag inte tänka på en gång!

Jag ligger sämnlös nästan hela natten

Men om vi kvinnor samlas från Athen

och spinner på den…

och Sparta och från Thebe och Korinth,
ska vårt förbund bli Västerlandets

KLEO

räddning!

Tappa inte tråden!
KLEO
LYSISTRATE

Ska Västerlandet räddas av små kvinnor?

Den röda tråden är, att fosterlandets,

Vår tid går åt att ondulera håret

att Hellas räddning hänger på oss kvinnor!

och forma ögonbryn och sminka läppar
och prova skor och nya créationer.

KLEO
Med andra ord: den hänger på ett hår.

LYSISTRATE
Det är precis vad jag vill rädda åt er:

LYSISTRATE

tyll och brokad, bijouer, mockaskor,

Situationen kräver, att vårt kön

parfymer, läppstift, smik etcetera.

nu eller aldrig vaknar upp till handling!
Ett tjugoårigt världskrig rasar mellan

KLEO

Athen och Sparta, Thebe och Korinth.

Men hur ska det gå till då?

Antingen går nu Lakedaimon under…

ÖVNING 2
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LYSISTRATE - URSPRUNG
LYSISTRATE

KLEO

Genom allmän

Söta lilla du, läs upp

avrustning. Världsfred! Aldrig mera krig!

de allvarsord du säkert har på hjärtat!

KLEO

LYSISTRATE

Då klär jag mig i vitt till fredsbanketten.

Ja, men jag har inledningsvis en fråga
att ställa till er.

LYSISTRATE
Till plog ska svärdet smidas!

KLEO
Vi är idel öra.

KLEO
Och tar på en cape i palmbladsmönster…

LYSISTRATE
Saknar ni inte era barnafäder,

LYSISTRATE

som är i fält? För jag tar inte fel,

Ned med vapnen!

varenda en har någon man därute.

Entré Myrrhine)

KLEO

MYRRHINE

Min man har legat snart ett år vid fronten.
Han hör till fältmarskalkens

Ursäkta att jag

kommer lite sent!

kökshandräckning.

Är fröken ond?
MYRRHINE
LYSISTRATE

Och min nånstans - ja det står utsatt på

Vad heter hon?

Peleponnesos generalstabskarta!

MYRRHINE

LYSISTRATE

Myrrhine.

Sak samma överallt. Det är den rena
karltorkan. Användbara gigolos

LYSISTRATE

kan inte fås för pengar i Athen!

Har hon då inte vett att hålla tiden?

Om jag nu vet en utväg u eländet,
lovar ni då att sluta upp kring mig

MYRRHINE

och göra slut på kriget?

Det var så mörkt, jag kunde inte hitta
brösthållaren. Jag kom så fort jag kunde.
För vi förstår, att det är rysligt viktigt.
Vi undrar såå, vad är det fråga om.

ÖVNING 2
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LYSISTRATE - URSPRUNG
KLEO
Ja!

MYRRHINE
Ja!

KLEO
Om vi ska teckna till en fredsinsamling,
pantsätter jag min gamla klänning strax!

MYRRHINE
Jag skulle offra min figur för freden
och låta platta till mig som en spätta!

LYSISTRATE
Gott! Jag ska inte undanhålla er
inledningsföredraget. Mina damer!
Ska nånsin mannen tvingas att bli
fredsvän,
så måste kvinnan avstå från…

KLEO
Vad då?

LYSISTRATE
Ni lovar?

KLEO
Ja, om det så kostar livet!
Säg bara från, vad ska försakas?

LYSISTRATE
Kuken.

ÖVNING 2
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SKAPA EN FREDSORGANISATION!
I föreställningen gestaltas kvinnor som genom sitt engagemang för fred har bidragit
till en förändring i samhället. Ett sätt att arbeta för förändring är att engagera sig i
en organisation.

Skapa er egna fredsorganisation
Arbeta i par eller mindre grupper och utgå från mallen. Presentera sedan er
organisation och en planerad aktion.

NAMN PÅ
ORGANISATIONEN

SKAPA EN LOGGA

ORGANISATIONENS
SYFTE/MÅL
HUR ÄR ORGANISATIONEN
ORGANISERAD (T.EX.
STYRELSE, ORDFÖRANDE,
KANSLI)

HITTA PÅ EN AKTION SOM
ORGANISATIONEN ARRANGERAR
(T.EX. DEMONSTRATION, KAMPANJ,
NAMNINSAMLING, EN HASHTAG, FB
GRUPP, CIVILOLYDNAD)

ÖVNING 3
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KVINNLIGA FREDSKÄMPAR
- instruktioner till läraren
Dela in klassen/gruppen i 9 grupper.
Dela ut ett personporträtt och en “Instruktion till eleverna” till varje grupp.
Låt eleverna fördjupa sig och läsa på om den person de fått tilldelad sig.
Sedan ska eleverna svara på påståendena och göra en poänginsamling för sin
person.
gör en promenad i klassrummet där du (läraren) läser upp punkterna och låt
eleverna ta ett steg fram om påståendet stämmer.
Stanna upp vid varje påstående och fråga några av grupperna hur de tänkt då
det tagit eller inte tagit ett steg fram.
diskutera vad för slags privilegium som varje påstående handlar om.

PÅSTÅENDEN
1. Ingen använder fel pronomen när de hälsar på mig.
2. Jag har fått undervisning i skolan på mitt hemspråk.
3. Jag känner mig trygg när det är en polis i närheten.
4. Jag kan gå hand i hand med den jag älskar utan att få konstiga blickar.
5. Jag kan, om jag vill, rösta i nationella och lokala val.
6. Jag kan göra abort om jag vill.
7. Jag har möjlighet och medel att studera till vad jag vill.
8. Jag kan välja att arbeta med vad jag vill.
9. De högtider jag firar har en röd dag i almanackan.
10. Ingen skulle ifrågasätta min lämplighet att vara förälder.
11. Jag har tid och råd att ha ett fritidsintresse.

ÖVNING 4
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KVINNLIGA FREDSKÄMPAR
- instruktioner till eleverna
Fördjupa er och läs på om den person ni blivit tilldelad.
Svara på påståendena och gör en poänginsamling för er person. När
påståendet stämmer markerar ni det genom att ta ett "steg" upp för trappan.
Utgå från informationen ni fått, men våga att tänka och analysera fritt när ni ska
svara på påståendena. Det finns inga rätta eller fel svar.

PÅSTÅENDEN
1. Ingen använder fel pronomen när de hälsar på mig.
2. Jag har fått undervisning i skolan på mitt hemspråk.
3. Jag känner mig trygg när det är en polis i närheten.
4. Jag kan gå hand i hand med den jag älskar utan att få konstiga blickar.
5. Jag kan, om jag vill, rösta i nationella och lokala val.
6. Jag kan göra abort om jag vill.
7. Jag har möjlighet och medel att studera till vad jag vill.
8. Jag kan välja att arbeta med vad jag vill.
9. De högtider jag firar har en röd dag i almanackan.
10. Ingen skulle ifrågasätta min lämplighet att vara förälder.
11. Jag har tid och råd att ha ett fritidsintresse.
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ELIN WÄGNER
FÖRFATTARE, FEMINIST OCH JOURNALIST

Levnadsår: 1882-1949

Nationalitet: Sverige

Föddes i Lund där hennes far var rektor men hennes mor
dog i barnsäng då hon var tre år gammal. Hon började
tidigt att skriva och intressera sig för både skönlitteratur
och journalistik. Hon skrev sedan både artiklar och noveller
för många olika tidningar. 1924-1927 var hon chefredaktör
för tidningen Tidevarvet som var utgiven av Frisinnade
kvinnors riksförbund.

Elin blev mest känd för sitt arbete för kvinnlig rösträtt och att hon 1919 var med och grundade
Rädda Barnen. Samma år deltog hon även i arbetet med att bilda en svensk avdelning av
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). Hon var även en del av
Fogelstadgruppen som 1922 startade Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. Skolan
startades som ett sätt att folkbilda kvinnorna som nu fått rösträtt ”nu när kvinnorna fått
rösträtt till andra kammaren måste de veta vad de skall använda rösträtten till”.

Hennes skönlitterära böcker behandlar kvinnors rättigheter, kvinnlig rösträtt, fredsfrågor,
sociala frågor och miljöfrågor.

En av hennes mest uppmärksammade böcker är debattboken Väckarklockan där hon binder
samman både historia, hennes nutid och jämställdhet med att ta vara på jordens resurser.
Hon blev 1944 den andra kvinnan, efter Selma Lagerlöf, att bli invald som ledamot i Svenska
Akademin.

Under senare delen av sitt liv var hon kväkare vilket är en kristen organisation känt för sitt
arbete för fred och sitt motstånd mot slaveriet.
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SIRI DERKERT
KONSTNÄR OCH AKTIVIST

Levnadsår: 1888-1973

Nationalitet: Sverige

Född och uppvuxen i Stockholm med sina föräldrar och sex syskon. Hon bestämde sig tidigt
för att bli konstnär och 1911 antogs hon till Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Kvinnor och
män undervisades i skilda klasser och under hennes studietid förekom stora åsiktsskillnader
mellan elever och lärare angående undervisning och konst. Siri var aktivist redan då, på
skolan arrangerade hon en protest mot att de kvinnliga studenterna inte fick teckna de nakna
manliga modellerna.

Siri Derkert brann för jämställdhet, miljöfrågor och fred vilket hon också behandlade i sina
senare offentliga verk. Hon tog kurser vid Fredshögskolan och sommaren 1943 började hon på
Kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad.

Från 50-talet och framåt ökade det politiska engagemanget i hennes offentliga verk. Hennes
första verk i offentlig miljö var Kvinnopelaren bestående av ristningar som föreställde bland
annat Fogelstads kvinnor, och bilder från kvinnors vardag.

Siri var knuten till den vänstersocialistiska organisationen Clarté och från 1950 var
hon ordförande i Svenska kvinnors vänsterförbund Stockholmssektionen.
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BERTHA VON SUTTNER
FÖRFATTARE OCH
FREDSPRISTAGARE

Levnadsår: 1843-1914

Nationalitet:
dåvarande Österrike

Föddes i Prag i dåvarande Österrike som friherrinna Kinsky, och blev senare Baronessan von
Suttner. Hennes far var general i den Österrikiska armén och avled innan hennes födsel. Hon
växte upp med sin mor i en aristokratisk och militaristisk miljö.

När Alfred Nobel var i fyrtioårsåldern anställde han Bertha von Suttner, då 33 år gammal, som
hans sekreterare. Hon jobbade hos honom en kort period men de fortsatte att hålla
kontakten genom hela livet. Det var hon som senare inspirerade Alfred Nobel att instifta ett
pris för att främja dem som arbetar för fred.

1877 påbörjade hon sin journalistiska karriär och blev framgångsrik med noveller och essäer i
Österrikiska tidningar. Hon gick från att dela sin omgivnings nationalistiska tankar till att bli
en av de största internationella fredskämparna. Hennes bok Ned med vapnen! som gavs ut
1889, blev snabbt en bästsäljare och fick en stor betydelse för fredsrörelsens tillväxt.

När den första fredskonferensen arrangeras i Haag 1899 bjöds hon in för att hålla
konferensens öppningstal. Bertha von Suttner var den enda inbjudna kvinnan bland
de 96 delegaterna. 1905 tilldelades hon Nobels fredspris och var den första kvinnan
som erhöll priset.
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EMILY DAVISON
SUFFRAGETTE OCH AKTIVIST

Levnadsår: 1872-1913

Nationalitet: England

Hon växte upp i en medelklassfamilj i Sawbridgeworth. Hon studerade litteratur i Oxford med
högsta betyg men fick ingen examen på grund av att hon var kvinna. Sedan arbetade hon
som lärare och fick tillslut ta examen i London 1908.

Emily blev medlem av Women's Social and Political Union (WSPU) och blev välkänd i
organisationen genom sina militanta aktioner bestående av att krossa fönster, stenkastning,
sätta eld på brevlådor och att bomba dåvarande finansministern David Lloyd Georges
landställe. Alla dessa aktioner genomfördes för att försöka få igenom kvinnlig rösträtt i
England.

På grund av detta blev hon fängslad tio gånger. Under sina fängelsevistelser hungerstrejkade
hon och blev tvångsmatad och utsatt för andra övergrepp. Hon försökte vid två tillfällen ta
livet av sig under sina fängelsevistelser.

Vid en aktion på en galoppbana, där hon försökte fästa suffragetternas flagga på den
ledande hästen, blev hon nedtrampad och dog sedan av sina skador. Historikerna är
fortfarande oense om det var en olycka eller ett självmord. Hon har oavsett efter
sin död blivit hyllad för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt.
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LILI ELVENES (ELBE)
KONSTNÄR

Levnadsår: 1882-1931

Nationalitet: Danmark

Lili Elvenes, mer känd som Lili Elbe och född som Einar Wegener, var konstnär och en av de
första i världen att genomgå en könskorrigerande operation, samt att officiellt byta juridiskt
kön.

Lili var gift med Gerda Wegener, även hon konstnär. De var både mycket engagerade i
varandras konst och när Gerdas modell inte dök upp vid ett tillfälle, så ställde Lili upp för
porträttering. Fortsättningsvis målade Gerda ofta av sin man i kvinnokläder. Detta bidrog till
att Lili fick upp ögonen för sin könsidentitet.

Paret flyttade senare till Paris där Gerda Wegener blev en berömd konstnär. När Lili tog
steget att både fysiskt och juridiskt bli kvinna tog äktenskapet slut, men de fortsatte att ha en
nära relation. År 1930 genomförde Lili flera lyckade könskorrigerande operationer och gjorde
därefter ett juridiskt könsbyte år 1931. Efter detta återvände Lili till kliniken hon genomfört
flera operationer på med önskan efter en förmåga att få barn, och dog efter
komplikationerna av en livmodersoperation år 1931.
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ELSA LAULA
RENBERG
FEMINIST, AKTIVIST OCH
MÄNNISKORÄTTSKÄMPE

Levnadsår: 1877-1931

Nationalitet: Samisk

Hon föddes nära Sorseleby (sydsamiska Jïjnjesovvene)
och växte sedan upp i Såafoe, Gardfjäll.

Hon utbildade sig till barnmorska i Stockholm och blev där bekant med rösträttsaktivister och
feminister som gav henne inspiration till tillvägagångssätt att kämpa för samernas
rättigheter. År 1904, vid 24 års ålder, grundade hon och blev ordförande i det första kända
sameförbundet i världen. Samma år gav hon ut pamfletten Inför lif eller död? och är då den
första samiska kvinnan att bli publicerad i Sverige. Den fick stor spridning och lästes upp i
riksdagen år 1918.

Hon var också drivande till en av de första samiska föreningarna i Norge, Brurskanken
samiske lag som bildades 1908. För att engagera de samiska kvinnorna i
organiseringen bildade hon två år senare Brurskankens samiske kvindeforening.

Denna förening var sen en av de drivande i att samordna det första samiska
gemensamma landsmötet i Trondheim den 6 februari 1917. Detta datum ligger
till grund för samernas nationaldag som firas årligen.
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HARRIET TUBMAN
FRIHETSKÄMPE OCH LEGEND

Levnadsår: runt 18201913

Nationalitet: USA

Föddes som slav runt 1820 i Dorchester County,
Maryland, USA. Hon ägnade hela sitt liv åt kampen
mot slaveriet och blev den underjordiska järnvägens
mest legendariska konduktör.

Den underjordiska järnvägen var ett organiserat nätverk av kontakter i USA som var
motståndare till slaveriet. Nätverket skapades i början av 1800-talet och redan 1850 hade 100
000 slavar hjälpts till frihet genom den underjordiska järnvägen.

Vid sex års ålder ansågs Harriet tillräckligt gammal för att börja det hårda arbetet på fälten.
1849 fick hon nog och flydde från gården. Hon tog sig fram i mörkret och gömde sig under
dagarna för att undvika prisjägare som jagade förrymda slavar. Tillslut nådde hon
Pennsylvania där slaveri var förbjudet och hon blev en fri kvinna.

Efter en tid hjälpte hon sin familj att fly genom den underjordiska järnvägen, för att sedan
fortsätta åka fram och tillbaka i tio år för att hjälpa så många som möjligt att fly. Harriet
Tubman fritog på egen hand mer än 70 personer.

1863 bröt det amerikanska inbördeskriget ut som slutade med slaveriets avskaffande.
Tubman blev befäl över en grupp nordstatssoldater och ledde ett väpnat anfall i
South Carolina där flera hundra slavar fritogs. Efter kriget startade hon upp skolor
för slavar och under senare delen av 1800-talet engagerade hon sig för kvinnors
rösträtt. Hon dog 1913, 91 år gammal.
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FREDRIKA BREMER
FÖRFATTARE,
KVINNORÄTTSKÄMPE OCH
VÄLGÖRENHETSIDKARE

Levnadsår: 1801-1865

Nationalitet: Sverige

Föddes 1801 i Åbo, Finland, och flyttade till
Stockholm vid 4 års ålder. Hon växte upp i en
välbärgad familj och uppfostrades som en “fin
flicka”, men ansågs redan i tidig ålder som ett
mycket upproriskt och livligt barn.

Vid den här tiden var ogifta kvinnor omyndiga och självförsörjning var därför inte en
möjlighet.

I ung vuxen ålder började Fredrika intressera sig för att hjälpa de socialt utsatta, samtidigt
som hon skrev sin första roman, Teckningar utur vardagslifvet. Debuten fick stort erkännande
och Fredrika fortsatte med sitt skrivande. Hon blev internationellt känd och ansågs vara den
svenska romankonstens främsta namn år 1830. Fredrika hade på grund av detta en bra egen
inkomst, men var fortfarande omyndig då hon inte gift sig. Hon ansökte om att bli
myndigförklarad av den svenska Kungen år 1840, vilket han beviljade.

1856 utgav hon idéromanen Hertha som handlade om vikten att kvinnor skulle få sin
myndighet. Detta skapade en samhällsdebatt vilket ledde till att ogifta kvinnor förklarades
myndiga vid 25 års ålder av Sveriges riksdag år 1858. Många anser att denna bok var ett av
startskotten till kvinnorörelsen i Sverige.

Utöver sitt skrivande och sina välgörenhetsprojekt ägnade sig Fredrika åt religiöst och
filosofiskt arbete samtidigt som hon reste runt i Europa, Nordamerika och Sydvästra
Asien. Hon kom tillbaka till Sverige från sin sista resa 1861 och dog av en kort tids
sjukdom på nyårsafton 1865.
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KATARINA TAIKON
FÖRFATTARE OCH MÄNNISKORÄTTSKÄMPE

Levnadsår: 1932 - 1995

Nationalitet: Svensk-Romsk

Hon föddes utanför Örebro i ett tält där hennes pappa var tivoliägare och silversmed.
Hennes mamma dog när hon bara var nio månader. När hon är 5 år får hon bo i fosterhem
och barnhem under 2 år innan hon får komma hem igen. Som 16-åring fick hon huvudrollen i
dokumentärfilmen Uppbrottet vilket gav henne en väg in i kulturlivet. På grund av rasistiska
strukturer fick Katarina och hennes syskon inte gå kontinuerligt i skolan, trots upprepade
försök av deras pappa. Först som 26-åring får hon lära sig läsa och skriva när hon studerar
på folkhögskola. Trots det gick hon vidare till att bli en av våra mest hyllade författare.

Hon debuterar som författare med den självbiografiska boken Zigenerska 1966. Boken är
både politisk och personlig och tar upp både myndigheternas ansvar men också samhällets
rasism gällande romer. I och med den blir hon också ett språkrör för romers rättigheter och
aktiv i samhällsdebatten som aktivist och debattör. Hon kämpade för deras rättigheter till
bostad och skolor men försökte också förändra de starka fördomar gentemot romer som
genomsyrar alla olika delar av samhället.

Mest känd är hon kanske för de 13 barn- och ungdomsböckerna hon skrivit om Katitzi, där hon
inspirerats av sin egen uppväxt och porträtterar samhällets trakasserier och exotifiering av
romer.

1982 hamnar hon i koma på grund av ett hjärtstillestånd fram till sin död 1995.
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TA REDA PÅ MER!
Självklart finns det många fler frågor, tankar och personer att nämna och
att arbeta vidare med. Vi tänkte avsluta med en lista på alla de personer
och organisationer som på något sätt nämns i föreställningen. Vi hoppas
det kan inspirera till vidare utforskning och kunskapssökande!

Personer:

Personer:

Organisationer:

Aristofanes

Alfred Nobel

Internationella

Jean Tatlock

Fredrika Bremer

kvinnoförbundet för fred och

John Strong Perry Tatlock

Bertha von Suttner

frihet (IKFF)

Robert Oppenheimer

Agda Montelius

Siri Derkert

Drottning Victoria av

Landsföreningen för kvinnans

Eva Moberg

Baden

politiska rösträtt (LKPR)

Elin Wägner

Knut Agathon Wallenberg

Kerstin Hesselgren

Gustaf V (Oscar Gustaf

Moa Martinsson

Adolf)

Emilia Fogelklou

Emilia Bromée

Simone de Beauvoir

Anna Whitlock

Rachel Carson

Suffragetterna

Ada Nilsson

Maj Britt Theorin

Alva Myrdal

Arne Pettersson

Sverker Åström

Inga Thorsson

Kaj Fölster (född Myrdal)

Nadezjda Tolokonnikova

Gunnar Myrdal

Jekaterina Samutsenvitj

Östen Unden

Mrija Aljochina

Fogelstagruppen

Pussy Riot
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Den här lärarhandledningen är framtagen av Kvinnor för Fred och GIGAFON. Tack för att
du använder och (hoppas vi) har användning av denna handledning! Vi hoppas den givit
dig och dina elever en bättre och djupare upplevelse av vår föreställning “Vi skulle ha
spelat Lysistrate”.

Kvinnor för fred är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. KFF började sin kamp
mot krig och militarism, för fred och nedrustning, i slutet av 1970-talet. Vi tar avstånd från
militarisering, utveckling av kärnvapen och vapenexport. Kvinnor för Fred är för en
gemensam säkerhet som bygger på dialog och fredliga lösningar på konflikter i stället för
upprustning och militära allianser. På www.kvinnorforfred.se kan du hitta mer information,
länkar och material. Där kan du också läsa mer om Kvinnor för Fred.
Detta teaterprojekt genomförs med stöd från Jämställdhetsmyndigheten: www.jamy.se

Om föreställningen
Manus och regi: Stina Oscarson
Medverkande: Anja Björck, Angelica Jennesved och Ellinor Sterner
Scenografi & kostym: Camilla Jarlgård Musikarrangemang: Emil Molin
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