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Interview. »Det kunne godt se ud, som om det er 30 års erfaringer,
der har hobet sig op til denne roman.« Svenske Madeleine Hessérus
om sin fremtidsroman, hvor kampen mellem kønnene ender med en
mur gennem Stockholm.
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TOCKHOLM – For seks år siden
fortalte Madeleine Hessérus sin mand
og sin søn, at hun havde bestemt sig for,
hvad hendes kommende roman skulle
handle om. Den svenske forfatter har altid brugt
sønnen og manden som sine første læsere, og
nu kunne hun begejstret meddele, at den skulle
handle om forholdet mellem mænd og kvinder. Ikke en parforholdsroman, nej, Madeleine
Hessérus ville gå linen ud med en fabel, en
fremtidsroman, hvor nutidens konflikter mellem
kønnene var drevet ud i det ekstreme. Manden
og sønnen var ikke ellevilde.
»De sagde begge: Nejnej, ikke dét. Det bliver
for besværligt, det er alt for stort et emne,«
fortæller Madeleine Hessérus med et grin, da
Weekendavisen møder hende på en café med
udsigt over Strömmen i Stockholm.
»Til sidst kapitulerede jeg over for det indre
tryk og skrev bogen. Så måtte det gå, som det
ville. De havde jo ret: Det var et stort emne.
Men jeg blev aldrig træt af ideen, selv om det tog
fem år at skrive romanen. Indimellem må man
jo være tro mod det, som fascinerer og optager
én.«
Sidste efterår udkom Byen uden kvinder i
Sverige, og i denne uge blev romanen udsendt
på dansk. Den 58-årige Madeleine Hessérus har
tidligere udsendt én roman på dansk, Isola, som
i 2005 udkom til gjaldende ros over hele linjen i
det danske anmelderkorps. Isola var første del af
Hessérus’ Urbanien-trilogi om by versus natur.
Og nu kan danske læsere læse anden del i denne
beretning fra fremtiden, hvor det er gået helt galt
mellem kønnene.
Faktisk fortælles historien på den anden side af
begivenhederne, som ligger måske 25-30 år ude
i fremtiden. Der ses tilbage på det traumatiske
forløb, da Stockholm blev delt af en mur: mænd
på nordsiden, kvinder på sydsiden.
Det begyndte i det små med et stigende antal
tilfælde af gramserier i Tunnelbanan. Det førte
til krav om særskilte vogne for kvinder, ligesom mænd og kvinder skulle have hver deres
indgange til T-banan. Mænd protesterede over
at blive udstillet som potentielle voldtægtsforbrydere, men sådan gik det, og snart kom alvorligere
hændelser til. Som fortælleren husker: »... det
var, som om noget i selve lufttætheden i byen
havde forandret sig og fået mennesker til at blive
hypervagtsomme«. I løbet af et par måneder
blev over 20 unge kvinder bortført, voldtaget
og myrdet. Og da var det, at ekstreme kræfter
– feministiske guerillaer og et sammenrend af
frådende kvindehadere – fandt sammen om den
absolutte løsning: en mur gennem byen, opført
med projektører og ingenmandsland.
De to byer udvikler sig meget forskelligt. Mod
nord hos mændene, hvor historien følger tre
rastløse, unge mænd, bliver byen til et hvirvlende, råt kaos af spilletempler, sexcentre med
importerede kvinder og i det hele taget hastig
behovstilfredsstillelse.
Der er drive og business, men som samfund
ikke videre perspektivrigt, ikke den store empati,
flokke af drengebørn overlades til sig selv og fortrænges til undergrundsbanen og kloaksystemet.
Hos kvinderne hersker pionerånd og kibbutzstemning. Der bygges ideallegepladser og tænkes
i nye baner, alt imens de sidste genstridige mænd
deporteres. Men snart trykker de gode hensigter
i kvindefristaden. Kommunikationen censureres,
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der føres social kontrol: »Enhver, som ønskede
det, havde ret til at forlade byen. Det eneste, som
krævedes, var, at man ansøgte om udrejsetilladelse og motiverede sit ønske om at flytte. Dette
for, at myndighederne lettere kunne få indblik i
borgernes livsomstændigheder og dermed bedre
kunne håndtere og rette op på misforhold.«
MADELEINE Hessérus ser lidt prøvende hen
over bordet og forsikrer en af flere gange over for
Weekendavisens udsendte mandsperson: »Det er
jo en karikatur på et samfund ... »
– Jeg må på mit køns vegne tilstå, at det absolut
ikke er usandsynligt, at det var sådan, en ren
mandeby ville komme til at se ud: Reperbahn gange
Blade Runner plus fodboldtribune og Las Vegas.
»Det er jo en mandlig stereotyp. Du må ikke
tage det så bogstaveligt.«
– Nej, men jeg føler mig ramt.
»Ha, men det er jo også et eventyr. Dragen
mod prinsessen, sort og hvidt, det er kræfter,
som står over for hinanden.«
– Hos kvinderne er der jo også mørke sider, den
sociale kontrol for eksempel.
»Ja, det er meget styret. Det bliver mere
ideologisk og ender i interne stridigheder, noget
man genkender blandt feminister, hvor forskellige grupper profilerer sig og strides indbyrdes.
Det er trods alt også vanskeligt bare at være
ét stort fællesskab, men efterhånden sprænges
kvindesamfundet indefra. Jeg leger med tanken
om, at kvinderne skaber et helt nyt samfund ved
hjælp af muren. Og det er jo også absurd. Måske
kan man gennem bogen få øje på det absurde i
skillelinjer mellem kønnene, og på det absurde i
adskillelse i det hele taget, i at ville dele op i os og
de andre. Muren er så bare en ekstrem variant,
en absolut grænse. Men meget kan ske på meget
kort tid. Se bare Kina, der gik fra maoisme til
kapitalisme på et par årtier.«
– Mener du, at det er i gang? Denne proces, hvor
mænd og kvinder driver fra hinanden?
»Det håber jeg ikke, men rundt omkring i
verden er der vel mennesker, som kunne tænke
sig en sådan løsning. For eksempel i Ciudad
Juárez i Mexico, hvor kvinder er blevet myrdet i
hundredvis. Her ville mange kvinder vel hilse en
sådan fristad velkommen.«
MADELEINE Hessérus fortæller, hvordan hun
kom på ideen om en fremtidsroman om kønnenes kamp.
»Mange af mine ideer opstår i kroppen, som
en fysisk oplevelse. Byen uden kvinder bar jeg på
meget længe. Jeg mærkede en tunghed i kroppen
og undrede mig. For mig er det helt klart, at vi
bærer oplevelser med os i kroppen.«
Madeleine Hessérus gør et ophold, før hun
konkluderer: »Jeg er en meget fysisk person.«
– Du er uddannet danser?
»Ja, jeg er uddannet balletdanser. Jeg dansede
lige herhenne på Operaen.«
Madeleine peger mod vest langs Strømmen,
hvor Kungliga Operan ligger et par hundrede
meter fra cafeen.
»Det var en meget intensiv træning gennem
hele teenage-alderen, som nok også gav mig en
ekstrem kropsbevidsthed. Siden begyndte jeg
også at læse medicin, og det gav mig jo indsigt i kroppen, alt det, jeg tidligere bare havde
oplevet.«
– Hvorfor medicin? Hvad skete der med dansen?
»Jeg kom til skade med en fod, da jeg var 20
år, og det var vældigt traumatisk. Eller det blev

»Det er jo en stereotyp,« forsikrer Hessérus WA’s udsendte mandsperson, da han føler sig
truffet over hendes beskrivelse af mændenes by, der hurtigt udvikler sig til et råt kaos af
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