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Skräckfilm och bus eller godis- säsongen är här! Halloween är kommen, traditionen som tillåter en att för några timmar
vara precis vem man vill. Ändå vänder sig dom flesta till samma övergjorda kostymer varje år. Det behöver knappt sägas
att man såklart får välja själv vad man ska klä ut sig till, men om man skulle känna för att byta ut suckar och besvikna
blickar mot leenden och applåder så skulle jag undvika dessa stilar:  

11  Halloweenkostymer  det  är  dags  att  sumpa

Den klassiska häxan1.
Visst är denna klassiker minsann mer eller mindre den

största symbolen för Halloween som högtid. Enkelt är det

också, för vem har inte en häxhatt hemma? Det är fullt

acceptabelt som barn, men det börjar bli lite uttjatat i den

här åldern. Att klä ut sig till häxa ger minst sagt inga poäng

för kreativitet. Men om man ändå vill envisas med att vara

lojal till det klassiska, satsa på en liten extra twist. Det hade

varit väldigt roande att se en Häxan Surtant på

halloweenfesten i år, få saker är så skrämmande. Ett annat

alternativ skulle kunna vara häxan Mara från trolltider, eller

varför inte Bellatrix Lestrange från Harry Potter, där snackar

vi läskig, hon äter oss andra mugglare till mellis. Det finns

många att välja mellan så lämna den gamla, kanske trygga,

men alltför uttjatade häxhatten och svarta klänningen

hemma.

Jag har inte någon vidare utläggning till varför att klä ut sig

till en djävul medan en tillhörande kompis klär ut sig till en

ängel borde undvikas utöver att det är en rent av tråkig idé.

Tråkiga ideér är däremot en tillräcklig anledning till att inte

genomföra dem, även fast det är väldigt betryggande och

festligt att klä ut sig i grupp. Ett förslag att ersätta denna

parkostym med är ikoniska par såsom, Megan Fox och

Machine Gun Kelly, R2D2 och C-3PO, Thelma och Louise,

Tom och Jerry eller Woody och Jessie från Toy Story. Om

inte det sitter fint så finns ju alltid Dwight och Jim från The

Office. Chansen att bli den hetaste på festen sjunker rejält,

om man inte verkligen klär ut sig till Megan Fox, men om inte

får du åtminstone folk att le. 

2. Djävul & Ängel

3. Pirat - ajaj kapten 4. Ett random årtal?

5. Draco malfoy

Jag minns inte riktigt när det blev så inne att klä ut sig till

pirat, men det har blivit en riktig go-to för många. Man ser

minst fem Jack Sparrow-kopior på en halloweenfest nu

för tiden och i ärlighetens namn förstår jag varför man

väljer den vägen då den sällan misslyckas med att

presterar högt på snygghetsskalan. 

         Snyggt: JA 
         Unikt: NEJ
Om du mot förmodan är sugen på att köra på pirat-

spåret, skulle det ändå glädja mig att se någon utklädd

till Kapten krok, och kanske tillochmed en

kompletterande Peter Pan och Tingeling?

Det här är också ett val av kostym som jag har lite svårt för.

Jag älskar kläderna från vintage årtal lika mycket som

nästa person. Att klä ut sig till en Woodstock hippie, eller

bära en 70-tals inspirerad disco outfit, det är ju skoj.

Däremot, kanske det är ännu roligare att faktiskt klä ut sig

till en stilikon från det årtalet? Säg, Ted Gärdestad, Nancy

Sinatra, Amy Winehouse, Stevie Nicks eller annan valfri,

festlig klassiker. 

 

Att klä ut sig som något med sammankoppling till Harry

Potter-filmerna har jag i sig inget problem med

överhuvudtaget. Tvärtom, lycka sprids i kroppen och jag

hade iallafall velat spendera resten av kvällen med att

diskutera hur Harry inte hade överlevt en sekund utan

Hermione. Däremot är det lite synd hur Draco Malfoy blir det

självklara valet av utklädnad när det finns så många andra

möjligheter. Jag hade så velat se någon utklädd till Hagrid,

Luna Lovegood, eller varför inte husalfen Dobby?
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9. Kostymer som sexualiserar barn

10. Kostymer som glorifierar
föraktade och skadliga personer

11. Kostymer Som Innebär
Appropriering av Någons Kultur,

Religion, eller Etnicitet

Att klä ut sig till en FBI-agent är bara tråkigt egentligen. Om

man ändå vill stanna inom samma område kan man ju

testa vara Charlies änglar, Fast and Furious, Kick Ass, Fight

Club eller bara James Bond. Det finns mycket att välja

mellan!

K o s t y m e r  s o m  b o r d e  sumpas -  för alltid

Kostymer som kan uppmuntra idén om att unga,

sårbara personer skulle vara kopplade till sexuell

lust. Två ämnen som inte ska blandas och

kostymer som främjar ett sånt tankesätt bör inte

tillverkas. Alltså, att komma som en sexig skolflicka

eller scout är ingen pangidé.

Att klä ut sig till någon, eller en grupp som orsakat skada och

osäkerhet i historien kan uppfattas och orsaka en acceptans

och glorifiering av handlingar i denna sort. Igen, ingen bra idé.

Ni har nog inte missat den här diskussionen men

det tåls faktiskt att nämnas. Det är aldrig roligt att

klä ut sig till något som är respektlöst mot andra.

Det är dumt och kränkande. En kultur, religion eller

etnicitet är inte en utklädnad. Tänk till och ta

ansvar innan val av kostym.

Nu kanske det låter som att jag alltid har sjukt
genomtänkta och unika halloweenkostymer. Så är inte
fallet, men i år blir det andra bullar, i år ska jag satsa och
det borde du också göra! Ju fler som gör det, desto mer
episkt blir det! Följ dessa 11 punkter så kan det inte gå
allt för fel, och feel free att använda något av förslagen.
Ta chansen och klä ut dig till vad du vill som du känner
dig bekväm i, men låt bli en kostym som kan göra någon
annan obekväm.

Vera Atterfors

Jag förstår attraktionen med denna, att få leva ut

drömmen av en 90’s High School - film. I sig tycker jag att

klä ut sig till en filmkaraktär är en bra grund och blir oftast

väldigt kul. Men… det finns ju så många andra alternativ.

Det finns tusentals filmer, varav vissa är skräp men det ger

till väldigt roliga kostymer. Kanske köra lite samma stuk

och satsa på Elle Woods i Legally Blonde, Breakfast at

Tiffany's, Top Gun, Spike i Notting Hill, Peppa Pig,

Paddington, Sune, Pettson & Findus, eller Baksmällan. Det

finns ändlöst många genrer och filmer att hämta

inspiration från, så våga öppna dina sinnen, det kan vara

så enkelt som att välja din absoluta favoritfilm och klä ut

dig till huvudkaraktären. Så länge favoritfilmen inte är

Clueless då.

6. Clueless - Ugh, As if!

8. FBI open up!

7. Britney Spears
Nu syftar jag ju såklart på den klassiska två tofsar, rutig kjol

och knuten kofta- looken. Igen, det är en kostym som gjorts

väldigt mycket de senaste åren. Det finns mängder andra

minnesvärda outfits från musikvideos och kändisar som även

dom förtjänar att återskapas. Kör en ASAP Rocky på Met

Galan och kom i ett duntäcke, det möjliggör även chansen till

att däcka lite överallt. Återskapa vad som helst som Harry

Styles haft på sig under senaste året, eller snälla kan någon

klä ut sig till Yohio!
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Nedstämdhet

Likgiltighet för sådant som man brukar 

Koncentrationssvårigheter

Sömnsvårigheter

   u strosar genom humlegården en tidig

oktobermorgon. Löven på de vidsträckta träden har

färgats orangeröda och de flesta har redan hunnit

falla till marken. I dina hörlurar sprakar din podcast till

och du märker att alvedonen du tog mot huvudvärken

imorse har tappat sin kraft. Du känner dig trött och din

slitna kropp hänger mot marken som om gravitationen

försöker dra dig mot jordens kärna. Under de senaste

veckorna har du haft det allt svårare att ta dig till

skolan, trots att det kändes så underbart roligt när du

började igen efter sommarlovet. Nedstämdheten,

sömnsvårigheterna och huvudvärken förvärrar din

vardagliga tillvaro. Vad ska du egentligen ta dig till? 

Fenomenet höst- och vinterdepression har i

vetenskapens perspektiv ett annat namn:

Årstidsbundna Affektiva Störningar (på engelska:

seasonal affective disorders, SAD). Enligt den svenska

nationalencyklopedin förklaras det att SAD är

“förskjutningar i en persons grundstämning som har

samband med årstiderna”. Årstidsbunden depression

har starkt kopplats till ljus och mörker, därmed

förekommer och avslutas normalt sätt detta tillstånd

på samma tidpunkter varje år. 

Jag är såklart ingen legitimerad psykolog, därmed kan

jag inte med stor säkerhet diagnostisera eller påpeka

SAD hos någon av er läsare. Men å andra sidan, kan

jag med information i bagaget säga att många i min

omgivning känner igen sig i detta förändrade

sinnestillstånd under årets mörkaste dagar.

Personligen känns det som jag har en liten klocka i mitt

huvud, som slår på en stark trötthet så fort mörkret är

runt hörnet. Om man observerar detta fenomen ur ett

bredare perspektiv, så nämner forskningen att det att

många av oss som bor i Sverige tyvärr upplever denna

årstidsbundna trötthet, och att det är hela 7% av

svenskar som får svårare symtom än dessa. Lite

ironiskt, med tanke på att dessa årstider präglar en

större del av vårt år. Faktumet att detta är så vidspritt

är tragiskt, men det finns såklart alltid hjälp att få. För

att påbörja hjälp-processen vill jag härmed lista några

av de vanligaste symtomen för Årstidsbundna

Affektiva Störningar, så det blir lite enklare i framtiden:

        vara intresserad av

Blir dina symtom så svåra att de påverkar ditt

vardagliga liv, så ska du ej tveka på att söka

behandling. Detta är en diagnos med bakomliggande

vetenskap och med en välutvecklad behandling för att

lindra: så var vaksam och undvik inte att nå ut till

någon med resurserna att behandla. Men, känner du

att dina symtom inte är så världsomvändande, fast

samtidigt något du själv vill lindra, finns det förstås lite

tips och tricks. Årstidsbunden depression är som sagt

kopplat till ljus och mörker, och det kan vi människor

inte förändra: hur mycket vi alla än hade velat ha sol

året om. Andra alternativ finns ändå för att själv för att

minska symtomen och förebygga SAD:

Exponera dig själv för dagsljus varje dag.

Undvik att bära solglasögon under hösten och vintern,

solljus kommer även in via ögonen.

Ha regelbundna rutiner för när du vaknar och går och

lägger dig varje dag.

För att avsluta måste jag kortfattat nämna skillnaden

mellan en utvecklad depression och årstidsbunden

trötthet. För att få diagnosen depression, eller

årstidsbunden depression, krävs det ett uttalande av

en professionell person som har en djup inblick in i ditt

psykiska välmående. Du kan inte utifrån denna artikel

dra slutsatsen att du har denna diagnos, utan det

krävs ytterligare hjälp. Samtidigt kan vi alla känna oss

trötta av mörkret, det är normalt. Men utvecklas det till

gränsen att det påverkar din vardag, tveka inte: sök

hjälp. Det finns alltid någon som tar emot din hand och

som kan leda dig till en bättre plats.

D
Höstdepression

Isabel Banegas 
(ingen psykolog eller forskare)

Mer information
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Ro
man

        ka vi fortsätta leva hösten som vi gjort tidigare? Med plugg som aldrig
tar slut och soltimmarna som blir kortare och kortare. Ska vi stanna hemma
och dega som vi gjort alla tidigare år? Eller ska vi bryta detta mönster? 

Om du vore en person i en film, vem hade du varit? Den utmattade personen som
har samma tråkiga rutin varje dag? Du bestämmer själv vem du vill vara. För att inte
vara den där personen som ingen hade velat se en film om, var den romantiserande
main charactern för att göra hösten så otroligt mycket bättre!

Ska hösten bli rolig och ihågkommen behöver den romantiseras. Du behöver hitta
sätt att göra veckorna roligare och mer intressanta. Det är enkelt att stanna inne
när det är kallt och dystert, och det är klart att stanna inne en kall dag i oktober nog
kan vara det bästa som finns. Kolla film och mysa! Men ditt rum är inte ditt liv. För
att vips, så har man precis slösat bort 3 månader på att göra ingenting. Om vi hittar
saker vi ser fram emot, och tackar ja till underhållande saker som vi kanske tackat
nej till tidigare på grund av kyla eller trötthet, kommer din höst bli den bästa!

Höstterminens plugg kan vara bland det värsta. Men att plugga behövs. Tips är då
att plugga på kungliga biblioteket i humlegården. Det kan effektivisera arbetet i en
lugn och harmonisk miljö. Plugga på ett café är alltid mysigt, precis som att plugga
med kompisar. Men det funkar inte för alla. Så hitta det sätt som passar dig. Funkar
hemma bäst för dig, romantisera det också. Tänd ett ljus, sätt på dig sköna kläder
och hitta något att se fram emot efteråt! 

Efter fem långa skoldagar måste vi använda både lördag och söndag som en faktiskt
helgdag. För att varför ha söndagsångest, när du kan göra söndagen till en lördag?
Umgås med dina vänner eller familj. Gör saker ni inte brukar. Prova nya brunch
ställen, cafér eller restauranger! Laga mysiga middagar tillsammans och testa laga
något ni aldrig ätit. Gå promenader där ni inte gått förut, upptäck Stockholm! 

Summan av kardemumman är att du måste vara huvudkaraktären i din egna film,
och romantisera din vardag för att inte hamna i en ond höst-cirkel. Gör saker du vill
göra och häng med folk som gör dig glad. Så ta hand om er och se till att njuta av
den kommande tiden!

S

tisera hösten

Kelly Wakeham
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JPP SPANAR: HÖSTENS TRENDER
Just nu står platsen för den beryktade Kulturspalten vakant och därför har jag, er trogne ordförande, tagit på mig en av
dess mest ärofyllda uppgifter: Trendspaning. Timmar har ägnats till att scrolla Pinterest, rannsaka runwaybilder från
Fashion Week och stirra liite för länge på diverse människor på tunnelbanan. Allt detta för att kunna ge er, våra högt
aktade läsare, så mycket koll som möjligt på höstens mode. Jarlaplan är känt för sin unika stil, vi delas in i råttor och tvålar,
och Jarlafieringen är det inte heller någon som lyckats undvika. Självklart är ni alla redan rättfärdigt modemedvetna,
kanske är det så att jag enligt er bara pekar ut det uppenbara, men ett försök till att ligga lite före har hursomhelst gjorts.
Här har jag därför satt ihop 10 trender jag tror vi kommer se de flesta bära i höst:

Vi pratar kavajer, skjortor, kostym- byxor, västar och outfits. Helt
enkelt sånt du skulle kunna gå till kontoret bärandes! (beroende på hur
du stylar det såklart…) Här har vi 90-talets återkomst och Matilda Djerf
att tacka enligt min mening

No. 1 Business Casual

No. 2 Västar

No. 3 Denim

No. 4 Quiltade jackor

Relaterat till “business casual”-strofet tror jag vi kan se västar, i alla dess
former, komma tillbaka. Detta räknar allt från kostymvästar, till
puffervästar, stickade västar, västar i päls, och quiltade västar! VÄSTAR
helt enkelt

På tal om 90-talets återkomst… Denim, alltså jeans, kommer vara
högsta mode i höst och komma i alla färger och former. Särskilt
“denim on denim”-outfits och kanske tillochmed “denim on denim on
denim on denim”-outfits. Som en vis man (Clark Olofsson) en gång sa:
More is more

Om vi nämnde quiltade västar måste vi ju såklart också ta upp quiltade
jackor. Tyg eller dun spelare ingen roll, de värmer ändå inte särskilt
mycket, men OJ vad dem är snygga och OJ vad dem är trendiga!

(eller benvärmare eller höga strumpor)
Varma ben kommer vara riktigt hett i höst (pun intended… förlåt)
Särskilt strumpbyxor i något mönster eller färg, gärna matchade till ett
par snygga skor, kommer vi se alltmer av. Vi fick ett litet smakprov av
det i våras känns det som, men det är nu det verkligen händer, plötsligt!

No. 5 Strumpbyxor
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Behöver jag ens säga något mer?! Klart man måste värma sig på hösten,
och klart man ska göra det med världens snyggaste och mest praktiska
accessoar. Jag syftar mest på de större halsdukarna, närmare bestämt
de som liknar Acnes, MEN vem vet, vi kanske ser att smala halsdukar
också får lite tid i rampljuset…

På tal om varma ben kommer vi nog se att höga stövlar, ibland
tillochmed över knäna, kommer göra riktigt stor succé. Vi har ju redan
vittnat hur populära cowboy boots varit sen ett tag tillbaka, och nu är
min personliga teori att denna trend kommer utvecklas till något
mycket större, OCH högre

Under de så kallade roaring twenties var glamour precis det man ville
ha, och min teori är att denna trend kan komma att återvända,
åtminstone i lite mer festliga sammanhang. Vi vill ju alla hitta ett sätt
skina på ett eller annat sätt, nu i denna period av pandemiefterdyningar,
krig, ekonomisk kris och regeringsskifte, och vad är inte bättre hjälp på
traven än lite skimmer?!

Denna punkt är nog den mest oklara på hela listan men faktumet är att
jag under mina spaningar sett så ofantligt många orangea väskor att det
inte går att inte inkludera. Många associerar ju hösten med färgen
orange, så det kanske inte är så förvånansvärt egentligen, snyggt är det
ju helt klart. Vem säger inte ja till ett litet pop of color?

Sist men ABSOLUT inte minst kommer såklart alla dessa adidasskor.
Tennisskon från 2016 är inte tillbaka, tack och lov, men vad populära
alla dessa adidasskor är. Jag utmanar er att gå runt i skolan och räkna
antalet personer som har på sig dessa och återkom gärna, själv tänkte
jag faktiskt införskaffa mig ett par så där har ni åtminstone 1 person.
Varsågoda! Och tack för mig <3

No. 6 Stora och/eller mönstrade halsdukar 

No. 7 Höga stövlar 

No. 8 Glitter, paljetter och glamour 

No. 9 Orange 

No. 10 Adidasskor 

Mildred Henning
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  n snabb googling.. “Women Halloween
Costumes”. Resultaten visas på min skärm. Sexig
catwoman kostym, en avklädd rödluva, en
“skolflicka” med en kjol som knappt går ner till
låren, Alice i underlandet gone pornstar, och
såklart: kostymerna från Mean Girls. Jag
reflekterar över samhällets starka ideal för
kvinnor och hur männens aktiva åskådning
förvärrar saker och ting:

Som den vise Cady Heron (aka. Lindsey Lohan) sa en
gång: “Halloween is the one night of the year when you
can dress like a total slut and no other girls can say
anything about it.” I dagens läge, så verkar hennes
observation stämma direkt överens med nutiden. Jag
säger verkligen inte att detta är ett problem! Tvärtom
älskar jag när vi kvinnor får bära vilka kläder vi vill,
oavsett vad någon annan tycker om det. Däremot
spekulerar jag kring varför detta är så normaliserat, och
framförallt: förväntat av oss. Jag kan inte med säkerhet
påstå att en specifik händelse ligger som orsak till
detta. Kanske beror det på en ny nutida, sexuell
revolution, kanske beror det endast på releasen av
Britney Spears klassiker “Baby One More Time” 1999 -
som resulterade i ett uppsving av “sexy schoolgirl”
kostymen. Men oavsett grund, så kan jag peka på det
patriarkala, normativa underlag vår tid är konstruerad
i. Mer specifikt: den socialt accepterade strukturen att
män ska titta på, och kvinnor ska betraktas. Ur detta
perspektiv kan därmed konstaterandet över skillnaden
mellan mäns utklädnader, kontra kvinnors, tas upp. Jag
kan inte ens räkna på mina fingrar hur många gånger
en kille kommit till en fest, bärandes en lortig T-shirt,
slitna jeans och en “läskig” mask - och därefter påstått
att de efterliknar “The Purge”. Låt mig inte ens nämna
den alltför vanliga utklädnaden: en färgad lins i ena
ögat och inget mer. Samtidigt blir idealen mer
krävande för tjejerna på Halloweenfesten. Det ska vara
översexualiserat, det ska vara tajt, det ska vara seixgt. 

Detta för att, i min tanke, vara mänskliga och visuella
fröjder för männen i deras omgivning. De ska vara fina
att titta på, så de kan agera dockor i det imaginära
skyltfönstret. I samma stund ifrågasätts inte detta
vanliga koncept, trots att det är så pass aktuellt och
vidspritt. På fester är det okej för killarna att ge det
absolut minimala för att sedan kräva allt mer av deras
motparter. Jag tycker på ett sätt att det är dags att
förändra detta. Men innan åtgärder nämns, måste jag
göra det självklara, ännu klarare. Att kvinnor få klä sig
hur de vill är det absolut viktigaste i denna fråga. Det är
ett faktum som inte går att ändra på. Den enda rimliga
utvägen blir istället att förändra samhällets, samt
männens beteenden och förväntningar. Det är nu dags
att ifrågasätta och bygga en ny grund för alla de
kommande firanden av denna fantastiska högtid.

Ha på dig vad du vill under denna speciella natt, men
se till att faktiskt kräva ett acceptabelt beteende från
människorna runt omkring dig. Jag avslutar min långa,
komplicerade utläggning med ännu ett citat från Cady
Heron: “All you can do in life is try to solve the
problem in front of you.”.

E

Kvinnors Porträttering
Under Halloween

 

Isabel Banegas
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Entering my Fleabag-era 

        ag har sett det över hela min fyp på TikTok, och det har

förmodligen ni också. Unga tjejer som frågar vad folks

favoritläppglans är, för att sticka in ett kort rant om hur de

aldrig känt sig älskade av sina föräldrar och sedan avsluta

med att själva svara Fenty Beauty’s i färgen “Fu$$y”.

Videor med en caption som konstaterar att män aldrig

kommer kunna relatera till låten “Creep” av Radiohead

eftersom dom aldrig upplevt kraven på kvinnlig perfektion

ställda av en rysk balettlärare. Tjejer som går på ‘hot girl

walks’ i gårdagens smink, med introlåten till Phoebe Waller-

Bridge’s serie “Fleabag” spelandes i bakgrunden. Texter

vilka täcker halva skärmen som handlar om att dom känner

sig som snyggast precis efter de gråtit och att de får en

‘feminine urge’ att ta hand män de är fullt medvetna om

inte skulle göra detsamma för dem. Inte bara romantiserar

vi ohälsosamma beteenden och känslor, vi är fullt

medvetna om att vi gör det.

Vår generation har växt upp i en mycket speciell tid, där

politisk korrekthet och medvetenhet spridit sig som en

löpeld med hjälp av internet. Vi blev självtänkande precis

under #Metoo och den överpositiva eran av feminism, där

slogans som ‘Pussy is power’ och #Girlboss användes lika

mycket som “We run the world (Girls)” spelades.

Feministiska undertoner kunde finnas i nästan allt, vi är

liksom uppväxta med debatten. Det är nog därför det tog

extra hårt när vi på så kort tid gick tillbaka flera decennier

när det kommer till kvinnliga rättigheter. Titta bara på vad

som hände med Roe v. Wade och på vem vi fick som andre

vice talman. Ingen undran på att vi som en motreaktion på

och fullkomlig omslagning från den ultrapositiva #girlboss-

feminismen och de bakslag vi nu upplevt nu har tagit flykt

hos en mer passiv och likgiltig syn på kvinnoförtrycket.

Personligen undrar jag vad det var vi (kvinnor) gjorde fel. Är

vår väg mot jämlikhet nu också ett rullband, istället för en

vanlig uppförsbacke? Är vi inte tillåtna att stagnera,

kommer vi varje gång vi stannar för att hämta andan börja

åka baklänges tillbaka ner igen? 

Inte nog med att våra rättigheter systematiskt, politiskt sett

ekonomiskt dras tillbaka. Man möts samtidigt fortfarande

av folk som inte ens förstår vad konceptet feminism

betyder eller nonchalant utbrister “inte alla män!” vid

diskussion om mäns våld mot kvinnor. Att då istället börja

lägga upp humoristiska och relaterbara videor och

glorifiera självdestruktivt beteende, som att konsumera

alldeles för höga grader alkohol och ligga med sin bästa

väns pojkvän, känns inte så himla fel. Som någon på TikTok

sa: “Self care is dead, we’re doing drugs again”. Vi ser det

självdestruktiva, dissociativa och tragiska kombinerat med

humor i serien Fleabag, i romanerna av Sally Rooney och

Ottessa Moshfreigh och främst av allt alla dessa inlägg av

kvinnor som är ‘unhinged’ och lyssnar på ‘female

manipulator’-musik. 

Skribenten Emmeline Cline myntade år 2019 begreppet

“dissociation feminism” (‘The Smartest Women I Know Are

All Dissociating’, Buzzfeed News). Det beskriver fenomenet

av att vi har blivit så politiskt utbrända att vi nu inte längre

orkar skrika och gråta framför riksdagshus och på gatorna,

utan nu istället tar en mörk, tom och framförallt humoristisk

ton när vi talar om kvinnoförtrycket. Cline själv relaterade

ordet starkt till just Fleabag, där vi ser henne ta sin smärta

och de jobbiga situationerna hon befinner sig i, och liksom

distanserar sig själv från det. Hon väljer att inte känna, bara

betrakta, uppmärksamma att det händer och mer än

gärna dra ett skämt om situationen. Jag kan själv komma

på flera exempel där jag tvingat mig att se på mig själv

utifrån ett fågelperspektiv, gå utanför min egna kropp, för

att slippa att faktiskt känna någonting i situationen. Samma

sak gör vi med kvinnans position i samhället  just nu, vi är

fullt medvetna om hennes förtryck, vi påverkas tillochmed

direkt av det, och ändå väljer vi att distansera oss själva.

Emma Garland uttryckte det väl i en artikel på ämnet: “We

know that she performs her pain as if it were a form of art;

something outside herself that can be controlled, and yet

chooses to revel in it regardless.” (‘Enter the Fleabag era:

What Does it Mean to be a ‘dissociative feminist’?’, Dazed).

Ovanpå detta är det, som jag på svenska valt att kalla för

Dissociativ feminism, endast ofarligt för de kvinnor som har

råd med självdestruktion, alltså vita, rika, smala och snygga

tjejer. Såsom Fleabag och huvudkaraktärerna ur Sally

Rooney och Ottessa Moshfreighs romaner. Många

använder tillvägagångssättet som en ursäkt att låta sig

själva konsumeras av sin egen smärta. Det är en väldigt

priviligerad, icke-intersektionell, och vit feminism, som

innerst inne riktigt inte bryr sig särskilt mycket om

förändring utan enbart om det faktum att “kvinnan föddes

med inbyggd smärta” (Fleabag, 2019). Ytterligare kan det

påpekas att dissociativ feminism får en del konsekvenser. Å

den ena sidan kan den demonstrera hur kvinnan inte måste

sträva efter konstant perfektion, utan faktiskt är tillåten att

misslyckas, att inte alltid se perfekt ut, att inte alltid vara en

#girlboss (hon kan också gatekeepa och gaslighta). Men å

andra sidan kan den också resultera i ett kollektivt beslut av

att det bara är lika bra att ge upp, vi kommer ändå aldrig nå

fram, vi ser ju inte ens mållinjen längre. Kvinnor uppmuntras

att vara ‘den coola tjejen’ som inte tar någonting seriöst,

minst av allt hennes egna hälsa eller välgång. 

Dissociativ feminism sätter hela bördan på den individuella

kvinnan, det är hennes ansvar att förklara och hantera sin

smärta, utan att ta den FÖR seriöst, och definitivt utan att

lägga någon vikt på samhällets förtryckande strukturers

axlar. Jag måste dock erkänna att det, som en vit, relativt

smal och konventionellt attraktiv kvinna från den övre

medelklassen, kan det vara ganska jävla skönt att lägga

upp en självförnedrande och skämtsam TikTok om min

egna misär då och då.

J
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Hej kära läsare! 
Löven faller ned från träden, kylan blir allt mer påtaglig och årets främsta mys-säsong är framme! Efter ett längre
uppehåll är spådamerna äntligen tillbaka för att hjälpa er med vägledning under den kommande månaden. Undrar
ni om kärlek, halloweens utformande eller om vilket café du ska dricka den bästa varm chokladen på: då är vi era
guider! Så, sätt på dig dina fluffigaste strumpor och omfamna dig själv i en varm filt och njut av månadens
horoskop!!!! / <3 Milly och Isabel

Hösten smyger sig runt hörnet och oktober månad har vaknat
upp med dig. Tur för dig kära Vädur, då denna händelserika
månad har mycket i  för dig. Inte nog med att Halloween är en
av dina favorit-händelser på året, under dessa dagar är du
också på den mottagande sidan för generositet. Detta beror på
att du äntligen lyckats involvera dig med helt rätt personer,
som verkligen uppskattar dig för vem du är. Ditt crew, oavsett
om det är enstaka individer eller hela din Jarlaplan-klass,
hjälper dig att framhäva dina bästa sidor och ger dig utrymme
för att synliggöra dina många talanger. Spådamerna ser framför
oss att du även gärna vill besvara denna nya mottagna kärlek.
Varför inte då anordna ett alldeles eget Halloween-
träff/krök/middag för dina vänner. Bjud in alla dina närmaste
och njut, du vet ju allt hur man livar upp en fest!

Väduren

Tvillingarna

(21 mars - 19 april)

(21 maj - 20 juni)
Trots oktobers kända rykte för den gosigaste och roligaste månaden under året, så finns det en stor
chans att Tvillingen bär på lite extra otur under spöksäsongen. Kanske beror detta på en ond ande i

din närvaro, eller endast ett hemsökt boende: vad vet vi? Du kommer behöva vara lite mer vaksam än
vanligt under oktober, men du måste ändå lova dig själv att inte fokusera alltför mycket på detta. Låt
bli att förvandlas till en skygg katt som flyr vid minsta prassel. Istället får du omvandla denna negativa
energi till en positiv styrka, och ta en nyfunnen, lugn ställning till den nuvarande tillvaron. Varför inte

bara spela på denna nya otur och gör saker du aldrig vågat! Detta kan se ut så att du tar modet att
prata med din korridorscrush, snarare än att oroa dig att hen kommer skratta åt dig... Ta steget längre:

ta din nya käraste på den fetaste halloween-festen, vem vet vad som kan hända där!

Oxen
(20 april - 20 maj)

Mysiga-halsdukar-stora-jackor-fluffiga-vantar säsongen är
här! Och vilken fröjd det måste vara för just dig! Denna månad
har Oxen så mycket framför sig så att stjärnorna nästan får
spel. I oktober så kommer något i ditt liv förändras rejält, och
allt det hårda arbetet du lagt ned under årets gång kommer
tillbaka i ett positivt resultat. Hur man än säger det, efter regn
kommer solsken eller att det krävs blod svett och tårar för att
fullgöra ett arbete: så är det nog ingen alldeles för stor
överraskning för dig Taurus, för du kan själv se tillbaka på den
närliggande tiden och inse hur du helt överträffat dina egna
krav och förväntningar. Klart sagt kommer universum ge
tillbaka det du har gett, och livets cirklar återupprepas ännu en
gång. Din goda karma följer med dig i oktober, och kanske i
resten av dina följande liv: om det är så din tro säger. 
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Jungfruns centrala tid har nu avslutats, och den nya, alldeles
underbara oktober har väckts till liv. Tråkigt att födelsedagsmånaden
är slut säger du, spådamerna håller ej med! För vem har sagt att man
inte kan värna om sitt egna välmående och lugn, samtidigt som man
har kul? Det är dags att tagga ned med allt festande, och låta bakis-
kroppen vila sig. Virgo kommer under månadens gång inse hur
viktigt det är att faktiskt värdera sitt egna välmående, genom att vila
lite då och då. Samtidigt är det viktigt att du själv försöker att jobba
på att släppa loss alla förväntningar och avlägsna de krav du har på
dig själv. Vad du sedan lär dig av din lediga tid kommer vara av
yttersta vikt för dig när året rullar fram. Detta kan ta sin form i bättre
studiemotivation, mer energi för terminen eller endast ork att ta tag i
den stora högen av smutskläder som ligger på ditt golv. Det är dags
för dig att bli en self-care-confident-boss-queen! Och om det är
någon som tror på dig är det vi spådamer. Du har detta!

Jungfrun

Skorpionen

Vågen

(23 augusti - 22 september)

(23 oktober - 21 november)

(23 september - 22 oktober)

Grattis! Oavsett ifall det är i efterskott, förskott eller på dagen!
Grattis!! Under den närmsta tiden kommer du som våg
behöva lägga stort fokus på att försöka hålla dig själv
optimistisk, tänk positivt: Glaset är halvfullt! Fastna inte i
småsakerna, grubbla inte över obetydligheter och välj dina
strider med omsorg. Ditt fokus kan märkas skifta mer till det
som har att göra med relationer och det andliga, och längre
ifrån det materiella. Var med detta sagt uppmärksam mot
andra denna månad, försök att inte se livet från ett
egocentriskt perspektiv. På detta sätt kanske du kommer
märka av hur du får lite extra uppmärksamhet från andra
denna månad… Särskilt nu i oktober månad bör du som våg
komma ihåg att kärleken är oförutsägbar. Det kan handla om
lite extra uppvaktning eller tvärt om trubbel i paradiset, håll
ögonen öppna och tänk på din attityd. Välj ett positivt och
trevligt perspektiv att se livet från.

För skorpionens tecken innebär den närmsta tiden en känsla av ny öppenhet. Ett nyfunnet
självförtroende och mod kommer märkas av, även av de runtomkring dig, och detta kan bekänna sig
orsaken till de gynnsamma resultaten inom både ditt professionella och personliga liv. Sedan en tid
tillbaka har du kanske känt dig som en helt ny person, som lever ett helt nytt liv, i alla fall i jämförelse
med förra året. Även ifall detta ännu inte är fallet, är du nog på gränsen till förändring. En stor del i att
vara fortsatt närvarande under livets föränderliga tidvatten är att låta sig själv bearbeta sitt förflutna.
Ge dig själv tiden till att sörja dina förluster, sorg och glädje hänger nämligen starkt ihop. Oktober
kommer fokusera på det inre och utveckling inom detta område, sinnesro och harmoni kan därför ses
som högt eftertraktat under denna period.
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Halloween, eller nya alla hjärtans dag? Det är frågan som
kommer snurra i Lejonets tankar under oktober 2022.
Månadens tidsenliga spaning tyder på att du, ännu en gång,
hamnar i kärlekens värld. Du kommer under oktobers gång
känna dig väldigt trygg och stabil i din tillvaro, vad passar
därmed inte bättre än en partner att dela detta med? Du är ett
av de mest romantiska stjärntecknena, så du vet precis hur
man skapar en flörtig stämning med någon i din närhet, så det
är nog på tiden att du når ut till ditt korridorscrush. Kanske är
det det kalla vädret som sammansluter er under en mysig filt,
eller så är det suget efter en riktigt god Pumpkin-Latte som
placerar ihop dig och haffet på Espresso House. Oavsett som
finns det en chans att det ensamstående Lejonet paras ihop
med sitt perfekta match denna höst, förhoppningsvis i tid så
att ni hinner planera den perfekta couple-outfiten till
Halloween.

Lejonet
(22 juni - 23 augusti)

Kräftan
(21 juni - 22 juli)

Tagga ned, andas, relaxa! Se på mig kära Kräfta, gör som jag och
andas in genom munnen - ut genom näsan. Vi vet vilket otrolig
ork du har, och hur mycket du faktiskt kämpar för att få saker
gjort, men det är för en gångs skull dags att vila lite under
oktober månad. Du har under den senaste tiden känt dig lite
obekväm i din tillvaro, och helt enkelt kan detta bero på
oundviklig överansträning i din kropp och sinne. “Dålig stress”
är överhuvudtaget inte givande för någon, så vi ber dig att under
denna månaden att omvärdera dina vanor och göra några
smidiga justeringar för att underlätta din egna vardag. Notera
att detta inte betyder att du ska göra en helrenovering av din
termins-långa planering, utan istället mindre korrigeringar
inom vardagen: välj bort för din egna skull. Spådamerna
rekommenderar några dagar “self-care” under det efterlängtade
höstlovet, vilket kan innehålla allt från mysiga Harry-Potter-
Maraton, till en långpromenad bland sjön vid Brunnsviken.



Fiskarna

Vattumannen

Stenbocken

(19 februari - 20 mars)

(20 januari - 18 februari)

(22 december - 19 januari)

Hösten ser helt enkelt ganska bra ut! Det blir lugn, harmoni
och balans i relationerna och du kommer att fokusera på dig
själv och slutligen göra upp med ditt förflutna. Oktober
kommer vara ditt tillfälle att lära dig från dina misstag och om
september kändes som en tid för dig att bygga upp din mentala
styrka kan hösten sluta ganska bra för dig. Dessa faktorer,
gärna kombinerat med att du ger dig ut i världen lite, vidgar
dina vyer och skaffar nya personliga förbindelser kommer
kunna ha positiva effekter på vad som komma skall. Tar du din
egna lilla tid med saker, litar du på din intuition och tänker du
att glaset faktiskt är halvfullt kan jag lova dig en ganska
fantastisk månad. Du kommer känna dig, vägledd, tillitsfull
och ganska så känslomässigt uppfylld av det du själv
frambringat, men också kanske av din familj som, som vanligt,
kommer vara en viktig byggsten i ditt liv denna månad.
träffats i oktober har en chans att bli din följeslagare för livet.

Höstens horoskop pekar på att du komma kunna
åstadkomma vad mest du vill tack vare din beslutsamhet och
ditt engagemang. Utan några problem kommer du fortsätta
på samma spår och till slut når du målet. Hösten är ett
perfekt tillfälle att genomföra nya projekt och planer, även
fast att det är mycket i skolan just nu. På horisonten skymtas
det förändring, men innan du fattar dina beslut, kontrollera
att de verkligen för dig på rätt väg. Du vet hur många gånger
din fantasi och dina förväntningar har lett dig på villovägar, så
se till att det där huvudet fyllt av idéer, och inte blir
upphovsmannen till kaoset i ditt liv. Som tur är kommer en
ökad beslutsamhet, som en gudagåva från stjärnorna, att göra
dessa resolutioner betydligt enklare. För ditt känslomässiga
liv gäller nyckelorden: fantasi och lättsamhet, och du kommer
känna att din vardag rik på känslor, fast liksom på ett
balanserat sätt! Oktober verkar som ett perfekt tillfälle för dig
att utveckla och fastställa din identitet och person. Hur vill du
vara och hur kommer du dit?

Höstens horoskop råder dig att ha dina mål i livet som största
motivet när du ta beslut. Men innan dess måste du såklart ha
listat ut vad som egentligen borde prioriteras enligt dig. Din
läxa för månaden är att fundera kring vilka insikter, filosofier
och föreställningar som skakat din verklighet så pass att du
ändrat din världsåskådning helt? Se till att andliga värderingar
och dina egna ideal blir det som väger mest när det kommer till
kritan. Organisera din värld, städa upp dina känslor och
bestäm vad du behöver. Oktober komma att beskrivas som en
ganska lättsam och fantasifull månad. Dina tankar kommer
vandra, kanske tillochmed mer än vanligt, och du dras med i
dina drömmar. Vilket kanske också kan fungera som ditt
bränsle för ambition? Oavsett har du en del fundering att göra,
men huvudfrågan måste bli: vilka värderingar är det som får
dig att må bra? Det kan finnas en risk att dina viktigaste ideal
och paradigmer kanske inte alls är det som bidrar till en god
och positiv livsåskådning för dig, det kanske är så att du måste
tänka om?

Mildred Henning
Isabel Banegas
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Den närmsta tiden handlar mer än något annat om att ta hand
om dig själv, och främst av allt dina behov. Tänk på dina
mörkaste, djupaste behov, det du innerst inne vill göra… Detta
är din tid att skina! Gör dem! Ett sätt för att förstå vad det är
du egentligen vill, där inne, kan vara att läsa in lite extra på alla
drömmar du har (skriv ner dem om du kan). Freud må ha varit
ganska skev men det låg något i det där med att drömmar är
en koppling till det undermedvetna! Att ha som mål att
undersöka dig själv och dina behov kan kräva lite betänketid,
och lite tystnad. Använd dig av den lite ensamma hösten och
ta dig tid till att fundera. Du kommer lära känna dig själv
bättre och kanske tillochmed märka att din intuition
förbättras, så vad sägs; är det inte dags att investera i lite aktier
ändå? Nja det vet vi spådamer egentligen inget om. Men att
använda det lite mer känsliga och sensuella till din fördel i
dina relationer låter inte helt fel, vem vet? Du kanske inte bara
kommer komma nära dig själv!

Skytten
(22 november - 21 december)

(certifierade häxor)



STELLAS MEME-BIBLIOTEK
Hösten blir lätt deppig med allt plugg och mörker, skratten blir färre och färre och
därför vill jag bryta den trenden och dela med mig av lite memes som
förhoppningsvis får ur dig till ett litet fniss iallafall.
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HÖSTTIPS

Kolla på Nightmare before Christmas!

Bästa filmen för att komma in i en

högtidlig känsla.

Varm filt + Modern Family + Te!

Tänd doftljus! Och karva en

pumpa i något coolt mönster.

Besök en skördefest… :D

Vet att kanelbullens dag 
är passerad men det är så fruktansvärt
gott så det tycker jag ni ska unna er
hela hösten!

Se filmen When Harry met Sally!

Definitivt en av dom bästa filmerna

inom romcom-kategorin och ger en

dunder höstkänsla.

Isabel

Tilda

Vera
Kelly

Sydney

Stella

Nelly

från redaktionen

Ny årstid = ny spotify spellista.
Obligatoriskt att leta runt
efter nya härliga låtar och
skapa den bästa höstlistan
nånsin!

Gör om ditt rum! Måla lite bilder att

sätta upp, flytta sängen från ena

hörnet till andra och plocka fram

lite ljusstakar etc
 

Winston
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Lägg dig i ide och vakna först i vår!



Gått själv till ett
fik med syfte att
läsa en bok och

druckit överprisat
kaffe, precis som

på film.

Äger en skinnjacka
som nu blir en

obligatorisk del av
varje outfit.

Påbörjat ett
sticknings- eller
virkningsprojekt.
Gärna något i stil

med mössa,
handledsvärmare
eller en halsduk. 

Känt av en
märkligt

återkommande
lust att dricka te
invirad i ett täcke
framför en brasa.

Tittat på Notting
Hill och

återupptäckt den
oundvikliga

charmen som är
Hugh Grant.

Varit ute i skogen
och plockat svamp,

oftast utan tur,
vilket senare

resulterar i en
tröstande

kantarellmacka
med råvaror från

närmaste
matbutik.

Klagat på hur
orimligt kallt det
blir i Blomman så

fort augusti är
slut.

Börjat kolla på
Gilmore Girls,

troligen inte för
första gången, och

kärat ner sig i
småstadslivet.

Dessutom bildat
en väldigt stark

åsikt om antingen
Logan, Dean eller

Jess. 

Satt på sig en
halsduk som sedan

suttit på tills
dagens slut.

Sett minst två av
Harry Potter
filmerna, och

därefter börjat
fantisera om livet

på Hogwarts.

Lagt ner ett
paraply i väskan
som nu kommer

ligga kvar på sin
plats under några

månader, för
säkerhets skull.

Reflekterat över
hur du har brist på

stora stickade
tröjor och

vinterskor vilket
slutar i en

rannsakan av hela
Sellpys sortiment. 

Påpekat trädens
numera

orangeröda löv
till en vän eller
någon annan du

hade sällskap med
för tillfället

Sett en TikTok som
belyser antalet
dagar kvar till

julafton.

Tänkt att du ska
romantisera

plugget genom att
sätta dig på ett

gulligt fik på
Söder med några

vänner. 

Insett att plugget
är lika

ansträngande och
tufft oavsett vart

du sitter
någonstans…

HÖST-BINGO
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