
 Krönika

FÖR ANEKDOTENS 
ÖVERLEVNAD!

Josefin Olevik – som önskar sig anek-
doter från oväntat håll den här vintern. 
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VISST HAR DET VARIT EN OTROLIG MASSA kvinnoupprop det 
senaste halvåret. Överallt. Men under tallkronorna i skogen 
och mellan stavarna i friluftsvärlden råder trygghet och ro. 
Kunde man tro. 

Tills nu. För jag har funnit att en del av äventyrets själva 
ryggrad är så ojämställd att det får klockorna att ringa  
baklänges. 

Jag talar om anekdoten.
En stolt och historiskt anrik tradition. Rövarhistorier om 

inflammerade sår och djupa glaciärsprickor och skenande 
skotrar i full storm utan handskar är fantastiskt underhål-

lande. Och antalet anekdoter per stug-
säsong kan vara ändlöst. Vilket förstås 
är något fint! 

Det finns bara en liten hake; och  
det är att hela denna traderade konst-
form bärs upp av män. 

Och haken är större än så. För problemet med berät- 
tande män är inte bara att de pratar, utan att de inte lyssnar. 
Snurrar man en typisk anekdot-mans stol in mot väggen så 
fortsätter han uppta luftrummet utan att låta sig bekomma. 
Han har missat en del av konstartens förfining, nämligen 
att ta in publiken och lämna över stafettpinnen för nästa att 
ta vidare. 

Ett anekdot-skov kan hålla i sig tills någon släcker lam-
pan i allrummet för kvällen. Och är det två män som kom-
mit samman och jobbar på att bräcka varandra, medan 
åskådarna sitter som på tennismatch och inte hinner harkla 
sig mellan den påkörda renen och den felnavigerade Sarek-
turen, då finns inget slut. 

Nå, det har inträffat att det dykt upp en god anekdotför-
täljare, som brytt sig om respons. Som till och med haft  
intresse för andras erfarenheter. Vid sådana sällsamma till-
fällen kan det uppstå ett utbyte. Ett umgänge. Ett – vad vi 
till vardags kallar – samtal. Det kan komma berättelser från 
alla håll och kanter. Från tanter. Från barn och halvgamla 
och de blyga männen också. Man förstår att alla bär på min-
nen som är värda att skratta åt eller kanske gråta över någon 
gång ibland. Man lär känna varandra, anekdoten binder 
samman, målar upp världen. Stuglivet framstår i sin sanna 
prakt, för anekdoten är en diamant i varje äventyrares ficka. 

Den är alldeles för vacker för att tappas  
bort i manlig monolog. 

Mitt upprop är för anekdotens över-
levnad och utveckling. Tillsammans ska 
vi nog få den på fötter.

”För vacker 
för att tappas 

bort i man- 
lig monolog”


