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F Ö RO R D
Utifrån en film på tre dukar om spermadonation, utvecklar
Timo Menke och Nils Agdler idén om donation, både med
brev och konstverk ur museets samlingar.
Konstmarknaden verkar i en alltmer uppskruvad ekonomisk
gråzon – inte helt olik spermabankerna, om än med andra premisser. Det gäller framför allt urvalsprocessen och definitionen av vad som är kvalitet. Konstnärer generellt, utom de bäst
säljande, har lägst genomsnittlig inkomst av alla yrkesgrupper,
men förväntas i likhet med spermadonatorer producera förstklassig kvalitet. Donationen intar en position mellan offentliga
och privata inköp.
Utställningens exponering av den manliga gåvan sträcker sig
därför även till konstområdet. Under lång tid och med Kalmar
konstmuseum som lysande exempel har museer byggts upp
kring donationer av betydande konstsamlingar. Inte sällan har de
manliga samlarna även avbildats eller själva hållit i penseln för
att förevigas i den samling som sedan donerats. Överlämnandet
av samlingen, alltså själva donationen, ses som en konstnärlig
akt, en i ordets mening donationshandling som ofta även upprättats som dokument parterna emellan. Med verk ur samlingen
och dokument ur arkivet som ställs mot filminstallationen ska-

pas en serie till synes olika men besläktade porträtt av donatorer.
En donation i ordets äkta betydelse betraktas ofta som en
osjälvisk god gärning och förväntas vara frivillig, gratis och
gärna anonym, även om det kan väcka känsliga etiska frågeställningar. Filminstallationen Gifted Men är en undersökning
av den kommersiellt organiserade distributionen av sperma i
Danmark, sett ur de anonyma donatorernas perspektiv. I arbetet med projektet har konstnärerna framför allt varit intresserade av frågor som rör manlighet och faderskap – utifrån
donatorns perspektiv – samt hur maskulinitet manifesteras
vid klinikerna. Arbetet med projektet har sedan förgrenat sig i
olika verk och format som kompletterar varandra.
I utställningen Donor Portraits vill konstnärerna även praktiskt gestalta några av frågeställningar filminstallationen Gifted
Men arbetar med, inte minst donationen som koncept, liksom
frågor kring urval och kvalitet. Även filminstallationens arbetsprocess har utvecklats med donation som form och koncept,
och arbetet med filmen om manliga donatorer fick konstnärerna att ompröva sina yrkesroller i förhållande till institutionen,
samlaren och betraktaren. Donation blir både motor, metod
och modell, där verket om donatorer kommer doneras till
varje offentlig visningsinstitutions samling och övergå i allmän
egendom. Denna händelse utgör projektets kritiska massa och
därför kommer även själva ceremonin införlivas i utställningen.

Bengt Olof Johansson
Curator

S P E R M A D O N ATO R
– HJ ÄLT E E L L E R A N T IH JÄ LT E
I VÅ R E G E N T I D ?
M ASK UL I NI T E T S OM F ÖR E MÅL FÖ R
KO N S T NÄ R L I G G R A NS K NIN G
Hjälten är en mansroll av mytologiska dimensioner som tagit
sig uttryck i en nästan oöverblickbar mängd olika versioner,
från de antika grekiska hjältesagorna och medeltidens riddarideal via den upproriske rebellen, den romantiske frihetshjälten,
upptäckaren – den imperialistiske hjälten, eller uppfinnaren
– den teknologiske hjälten till vardagshjälten, idrottshjälten,
superhjälten – för att inte tala om antihjälten, som får sin status genom att iscensätta en maskulinitet som avviker från en
konventionell hjältebild.
Varje tid tycks ha sina hjältar, har turen nu kommit till
spermadonatorn att placeras in i den här uppräkningen? Som
en nutida hjälte ställer han sig osjälviskt till förfogande för
andra medmänniskor och samhällets fortlevnad, samtidigt som
handlingen också manifesterar potens och betydelsen av maskulin kraft. Eller är det en symbol för maskulinitetens kris där
frågan är vilken roll männen tilldelas i ett alltmer jämställt och
teknologiskt samhälle? Timo Menke och Nils Agdler gör en

närgången undersökning med verket Gifted Men. Huvudena
är avklippta och filmbilderna sätter männens byxklädda underliv i fokus. Donatorernas fantasier om odödlighet, progressiva övertygelser och föreställningar om det smarta och samtidigt pinsamma i att kombinera nytta med nöje med att få
arvode för en kort stund av njutning varvas med informativa
inslag om hur den anonyma sperman hanteras i laboratorium.
Med kameran riktad mot mäns underliv i stadsmiljö antyder
konstnärerna att spermadonatorn kan utgöra en symbol för
en konstnärlig granskning av mansrollens dubbelheter också
utanför klinikernas väggar.
Män utgör egentligen ett av de vanligaste motiven i konsthistorien. För ett par år sedan fick jag i uppdrag att göra en
utställning om bilden av mannen i konsten med utgångspunkt
i samlingarna på Uppsala konstmuseum. Vid genomgången av
museets samlingar framkom att det sammantaget fanns långt
fler verk med män som motiv än det fanns bilder av kvinnor.
Inte minst porträttkonsten är full av män som poserar i sina
professionella roller: regenter, militära, politiska och religiösa
ledare, lärda män och konstnärer har samlats i porträttserier
och i bildsviter. Efterkrigstidens konstnärliga utforskande har
bland annat tagit fasta på nakenhetens politiska potentialer
utifrån kvinnliga konstnärer som både provar manliga poser
och som riktar en kritisk blick mot manliga normer. Stora utställningar i Wien och Paris de senaste åren har visat hur mäns
nakenhet i konsten har använts som en protest gentemot samhälle och kultur, och hur både kvinnor och män gjort nakna
män till föremål för begär och erotisk njutning i sin konst.

Samtidskonsten har sedan ett par decennier snarare intresserat
sig för att granska föreställningar om maskulinitet som cirkulerar i populärkulturen och i vardagens visuella kultur i tvnyheter, företagspresentationer likväl som parfymreklam och
dokusåpor. Annika Larsson, Maria Friberg, Martin Gustavsson
och Martin Sjöberg tillhör några av de konstnärer som sedan
1990-talet ägnat sig åt att konstnärligt granska maskulinitet.
Under 2000-talets första decennier har konstnärer som Patrick
Nilsson, Gunnel Wåhlstrand och Elina Merenmies ägnat sig åt
att konstnärligt granska maskulinitetens känslomässiga aspekter. Bilderna är fyllda av både positiva och negativa affekter,
minnen, hot, våld, nostalgi och upplösning.
Hela konsthistorien är alltså full av män – som konstnärer,
beställare, modeller och som publik. Män och maskulinitet har
genom historien varit norm i konstlivet – som upphovsmakare,
som uppdragsgivare, som mottagare och faktiskt också som
motiv.1 Föreställningar som gör maskulinitet till norm frodas
också i dagens svenska konstliv vilket kom fram i genusvetaren
Vanja Hermeles undersökning av jämställdheten i det tidiga
2000-talets svenska konstvärld.2 Genom att exponera mannen
konstnärligt kan maskulinitet som norm synliggöras och granskas i både konst och vardagsliv. Vilka föreställningar finns idag
som formar vår bild av den ideala mannen?
1 Den maskulina mystiken: konst, kön och modernitet, (red. Lindberg,
Anna Lena), Lund, 2002. Östlind, Niclas: ”Han – för det kunde inte vara
minsta tvivel som hans kön. Om män och maskulinitet i samtidskonsten”
Konstfeminsim: strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till idag
(red. Anna Nyström m.fl.) utst. kat. Stockholm, 2005.
2 Hermele,Vanja: Konsten –så funkar det (inte), KRO/KIF Stockholm, 2009.

Mytforskaren Joseph Campbell gav redan 1949 ut sin inflytelserika bok The Hero with a Thousand Faces där han eftersträvar
att summera den moderna människans kulturella och psykologiska dilemma. Han menar att mänskligheten i väst brutit med
många traditioner och föreställningar i och med modernitetens
genombrott. Campbell är kritisk emot det moderna samhällets
tilltro till förnuft och materiella värden och efterlyser en ny
typ av manlig hjälte – som blickar inåt och lyckas förena människans medvetna sida med den omedvetna.3 Efterkrigstidens
konst innehåller en hel del bilder av män som lodar inåt och som
söker mansroller utanför konsumtionskulturens villkor. Med
några decenniers distans framstår dock även den alternativa
mansrollen som en sorts modern antihjälte som egentligen inte
ställer sig bredvid normens manliga hjältekultur, utan snarare
lanserar en mansroll som gjort introvert sökande och civilisationskritik till heroiska handlingar.
Maskuliniteten tar sig ständigt nya gestalter, kanske som heroisk donator eller självironisk livsnjutare, men med konsten som
verktyg kan de nya rollerna granskas i sömmarna och blottlägga
bakomliggande paradoxer och outtalade maktanspråk.

Patrik Steorn
Docent i konstvetenskap
Museichef Thielska Galleriet
3 Campbell, Joseph: The Hero with a Thousand Faces, New York, 1956
[ffg. 1949], s. 391.

FADERSKAPET
E F T E R PAT R I A R K ATET
Vem tycker du mest om, mamma eller pappa? Vem vill du bo
hos? Vem är din riktiga pappa? Vad är en far egentligen? Och
vad är en mor?
Frågorna kan tyckas mycket samtida. Spermadonation, äggdonation, surrogatmödraskap och experiment med kloning och
konstgjorda livmödrar tycks ha rört till det ordentligt i frågan
om vad föräldraskap är. I skrivande stund beslutade det brittiska parlamentet att godkänna en procedur genom vilken tre
personer kan bli föräldrar till ett barn4. Det rör sig visserligen
bara om barn som riskerar att få en mytokondrisk sjukdom,
vilket kan undvikas om DNA tas från två kvinnor och en man.
Men beslutet föregicks av en debatt som handlade om etik,
identitet och huruvida människan försöker spela Gud.
Tekniken må vara ny – men frågan är det inte. Definitioner på
faderskap och moderskap står i centrum för religion, samhällstruktur och relationer mellan könen. Länge levde människan
4 Se även www.bbc.com/news/health-31069173

i matrilinjära samhällen där faderskap hade en underordnad
roll. Modersgudinnor ansågs ha skapat världen på egen hand.
Då en man gifte sig med en kvinna flyttade han till hennes
familj, och barnen fick hennes namn och egendom.
Då patriarkatet bredde ut sig över världen, i en förändring
som av forskare kallas polväxlingen, hade etablerandet av faderskap en central roll. Det antika grekiska dramat Orestien av
Aischylos speglar denna kamp mellan faderrätt och moderrätt,
när Apollon dömer:
En moder ger ej livet åt det barn som kallas hennes.
Nej, hon vårdar endast den färska säd
Som blev i henne sådd.
Och den som sår ger livet.
Modern är en främling blott som skänker skydd åt plantan.
Från att ha varit den viktigaste föräldern, blev modern reducerad till behållare. Ordet patriarkat betyder just fadersmakt. I
patriarkatet råder generellt sett en patrilinjär ordning: kvinnan
flyttar hem till mannen, tar hans namn och son ärver far. En
ordning som fortfarande råder i de flesta familjeföretag, samt
fram tills nyligen i det svenska kungahuset.
Men i faderskapet finns ett inneboende dilemma: att vara far
är alltid en abstrakt kunskap. En kvinna vet att hon ska bli mor
då hon känner barnet i sin kropp. En man vet att han ska bli far
då kvinnan talar om det för honom. Och hur vet han att det
just är han som är far? Mellan samlaget och graviditeten har en
tid förflutit, och kanske hon gjort något annat under denna tid?

Därav uppstår begäret att kontrollera kvinnor, stänga in dem och
se till att deras sexualitet begränsas. Arvet och släktnamnet ska ju
inte gå till en annan mans barn. Hur många gånger har inte dialogen som utspelar sig mellan Laura och Ryttmästarn i Strindbergs
Fadren yttrats på nästan exakt samma sätt, världen över?
Laura		

Det skulle nu betyda mindre med fadren.

Ryttmästarn

Varför så?

Laura 		

Därför att modren är närmare till barnet,

		

sedan man upptäckt att ingen egentligen

		

kan veta vem som är ett barns fader.

Ryttmästarn

Vad har det för tillämpning i det här fallet?

Laura 		

Inte vet du om du är Berthas far!

Ryttmästarn

Vet jag inte!

Laura 		

Nej, det ingen kan veta, det väl inte du!

		

(…) Antag bara detta: då vore din makt ute!

Och omvänt: tänk om en kvinna tar mannens sperma och blir
gravid trots att man inte vill? Manlig folktro är full av historier
och myter om kvinnor som går på krogen med enda mål att
bli gravida, eller kvinnor som ”lurar” männen att de tar p-piller.
Denna osäkerhet är mannens existentiella grundval, på vilken
han kan svara på två sätt. Antingen axla faderskapet, lita på
kvinnan, skapa en relation till sitt barn och anta både rättigheter och skyldigheter. Eller fly från det hela, låta kvinnan ta hand
om det, skapa en identitet som inte utgår från fadersrollen.
Ett ständigt återkommande tema i mytologin, litteraturen och
religionen är den frånvarande fadern som plötsligt uppenbarar

sig och beseglar huvudpersonens öde. Denna typ av far spelar
viktiga roller i Oidipus, Odyssevs, Jesus, Pippi Långstrump och
Kulla-Gulla. Eller den tyranniske och ständigt försvinnande fadern i Mario Vargas Llosas El pez en el agua. För patriarkatet har
aldrig inneburit en allestädes närvarande far.
Spermadonation innebär dock en ny version av den frånvarande fadern: fadern som aldrig var tänkt att existera. Han ska
inte ha en roll i barnets liv, och i fallet med anonym spermadonation får barnet inte ens söka upp honom. Stine Adrian
kallar det ”nya skapelseberättelser”5 i sin avhandling från Linköpings Universitet.
Till skillnad från surrogatmödraskapet innebär inte spermadonation någon fysisk risk. Där surrogatmodern går igenom plågsamma hormonbehandlingar, nio månaders graviditet, födande
och riskerar både döden och infertilitet, har spemadonatorn
på sin höjd fem sköna minuter. En spermadonator ser inte sitt
barn växa upp , skapar inte nödvändigtvis någon relation till det.
Mellan spermadonatorer och mottagare råder heller inte samma
skriande klasskillnad som mellan surrogatmödrar och köpare.
Spermadonation kan därför inte betraktas som utnyttjande
av mannen på samma sätt som surrogatmödraskap är utnyttjande av kvinnan. Däremot kan man ställa andra frågor. Behövs
en far? Behöver barn veta var de kommer ifrån, träffa den person som man fått sitt leende, hårfärg, örsnibbar ifrån? Precis
5 Adrian, Stine, Nye skabelsesberetninger om æg, sæd og embryoner: et etnografisk studie af skabelser på sædbanker og fertilitetsklinikker, 1. uppl., Tema
genus, Institutionen för tema, Linköpings universitet, Diss., Linköping, 2006.
Se även http://diva-portal.org/smash/get/diva2:22551/FULLTEXT01.pdf

som bland adopterade, går åsikterna isär bland de barn som
fötts genom donation. Vissa är ointresserade, andra inleder en
livslång jakt på sitt ursprung, går till rättegång och startar organisationer som Donor Children och Anonymous US.
Och vad gör spermadonation med patriarkatet? När kvinnor
får barn på egen hand, underminerar de ju mannens makt på
ett mycket konkret sätt. Utan att utnyttja någon återskapar de
forna tiders matrilinjära samhällen, där arv går genom modern.
Men kanske behåller männen makten, bara på ett nytt sätt?
Forskaren Juliet Flower McCannell har pekat på att västvärlden
är på väg bort från patriarkatet och på väg in i en ny era: brodersväldet. Där kvinnans sexuella frigörelse gjort att makt inte
längre kan gå genom faderskap, och där män säger: Det är för
jobbigt att vara en skäggig patriark - vi skiter i det! Där män inte
skaffar sig makt genom att gifta sig med en kvinna och stänga in
henne, utan genom att objektifiera alla kvinnor sexuellt. Faderskap blir då ett fritt val, ett engagemang i barnet, en mysig tid
snarare än vägen till rollen som patriark. Spermadonation kan
ses som mannens sätt att avsäga sig fadersmakt.
Eller så är det precis tvärtom? För om det är någon som verkligen vet att han är far, någon som inte riskerar att bli lurad
eller bedragen – så är det spermadonatorn.

Kajsa Ekis Ekman
Kulturjournalist och författare. Hennes debut Varat och varan.
Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan kom
ut hösten 2010 på Leopard förlag.

PORT R AY I N G DONOR S
– DONAT I NG S E M E N,
M AS C UL I NI T Y, A ND R E G UL ATIO N

The public persona of the sperm donor is not a recent phenomenon. In Denmark, a country that has been in media headlines as the sperm powerhouse of Europe since at least the early
2000s, concerns about the role of the sperm donor already
surfaced in 1948. That year the Danish Ministry of Justice appointed a committee to assess whether special legislation was
needed in order to regulate sperm donation. Five years later,
this committee suggested that no such legislation was necessary
but that everything should be done to assure that the commissioning couple and donor never met and that the donor’s
anonymity was protected. This was seemingly born out of a
concern for the commissioning heterosexual couple (as single
women’s and lesbians’ reproductive rights were yet to make
the political agenda) since, just as research shows to be the case
today, recipients of donor semen often fear the sperm donor as
a shadowy figure haunting the happy family unit.

Normally recipients of donor semen using sperm banks do not
meet the men whose semen they choose. The information they
receive about sperm donors is detailed (height, eye and hair
color are provided but also food choices and childhood pictures) but still unspecific enough to leave room for imagination.
Sperm banks thereby actively invite recipients to create their
own imaginaries about donors and thereby transform the experience of buying donor semen into a matter of personal fate and
identity. A seemingly odd choice – buying semen from a stranger
– is normalized and made legitimate by involving the individual
woman in the construction of a sperm donor persona.
Constructions of such sperm donor personas are historically
contingent. Representations of sperm donors in the media, for
example, changed from the anonymous and often faceless man
in the 1980s and 1990s to contemporary personal portraits in
newspapers and major movies. In Danish media in particular,
the sperm donor persona is often used in dystopic contexts
such as for example declining public health scenarios due to
the uncontrollable spread of genetic disease, psychological
burdens for “fatherless” children and their families, or ruined
heterosexual romances due to incestuous relationships.
For a long time, nothing much was known about sperm
donors even among professionals working in reproductive
biomedicine or among social scientists interested in new ways
of conceiving children. Taking into consideration that sperm
donation as a medical practice has been on record since at least
1864, it can be surprising that a real interest in who sperm
donors actually are first emerged only in the late 1970s. While

early research on sperm donors was almost exclusively quantitative, and mostly interested in knowing how to best keep men
donating semen, later research from the early 2000s onwards
has worked qualitatively, through interviews which have unfolded men’s own narratives.
As Rene Almeling, a sociologist who interviewed sperm donors in the USA, shows, men who donate semen are very likely
to exhibit self-images that reflect sperm banks’ attempts to
legitimize the use of donor semen. In her 2011 book Sex cells:
the medical markets for eggs and sperm, Almeling demonstrates that donors’ talk about sperm donation – as a just another
job – is part of a gendered discourse which aims at portraying
sperm donors as selfless individuals wanting to help those in
need thereby normalizing the use of donor semen.
In my own research on Danish sperm donors it becomes
apparent that men’s constructions of masculine self-images
involve the affective and biomedically regulated spaces of
masturbation at sperm banks in and through which men can
experience themselves as those men they want to be. At the
same time, these masculine self-constructions are threatened
at all times since men have to confront possible transgressions of their personal boundaries: not only are they asked
to masturbate into specimen cups but they also encounter
other men’s bodies and fluids. They thus need to continuously
reconstruct their masculine self-image in a social and affective
space soiled by other men’s desires and semen.
With Gifted Men Nils Agdler and Timo Menke invite us to
reflect on our curiosity for these men. Based on their 2013 short

Multipel för donation
Specialtillverkat USB-minne för verket Gifted Men (2015)

movie Made in Denmark, Gifted Men asks us to consider what
it might mean for men to be donating semen. Through a collage
of interviews, sounds, and video images, we are confronted with
our own preconceptions – of men, male sexuality, kinship – and
our own longings and fears with regard to having children, building a family, and not least parenthood and personal identity.
The installation poses the popular question “why”: why would
men become sperm donors? Would we consider donating semen or eggs ourselves? Simultaneously, this question is reflected
back on us: why are we pondering the “why” of donating semen?
Why does donating semen spur such curiosity?
Donating semen relies on a sexual practice – masturbation
– that was for a long time one of the biggest taboos in western
societies, and still is to some degree today. As surveys among
men who donate semen show, a large majority of them feel
some kind of anxiety about being a sperm donor, and many
of them do not speak openly about this. As became obvious
in the interviews I conducted with Danish sperm donors, this
is related to the circumstance that men have to masturbate in
order for semen samples to be produced. One interviewee told
me that he would not talk about being a sperm donor with
anyone since it is a private matter, something that involves him
and his body intimately and that only certain people should
know about. Other donors voiced feeling awkward going to
and leaving the sperm bank even after years of being a donor.
Such taboos surrounding masturbation are, as already pointed out, nothing new. At least since the publication of Onania
– a popular guide to help with the vice of so called self-pollu-

tion published in the early 18th century – masturbation made
its way into public and individual consciousness as something
that is sinful and shameful, which could damage physical and
psychological health. These obsessions with masturbation led
some people to develop anti-masturbation devices such as jagged metal rings which could be attached to the base of the
penis and thus, through the infliction of pain, would prevent
erection. Other less harmful ways were dietary suggestions
such as tasteless, fiber-rich meals which were thought to prevent boys and girls alike from wanting to succumb to self-love.
A contemporary breakfast dish – Kellogg’s cornflakes – was indeed invented for this purpose. The regulation of masturbation
and male sexuality as part of sperm donation does not involve
drastic measures such as metal rings inflicting pain upon erection. But it does involve the dynamic between masturbation as
a taboo and as something tempting and desirable.
Becoming a sperm donor means to enter a specific biomedical regime which aims at turning men into good – that is,
compliant – donors. They need to deliver good quality semen,
since it is semen through which private sperm banks earn
their money. This biomedical regime works through orgasmic
control and a regulation of men’s sexual practices: sperm donors are required to abstain from ejaculation for at least 48
hours prior to delivering a semen sample, and, in addition,
sperm donors are to abstain from risky sexual behavior (which
in most national contexts includes male to male sexual contact and intimate encounters with sex workers). Compliance
with these restrictions is secured through tests (blood, urine,

semen), interviews, and informal conversations between staff
and donors. Non-compliance is punished by exclusion from
the donor program.
Besides experiencing shame about masturbation and being
controlled through a biomedical regime, men also need to value being a sperm donor. If sperm donors thought of donating
semen only as a hassle and as infringing upon their life, they
would not commit to it. My research on Danish sperm donors
shows that donating semen provides a possibility for men to
experience themselves as those men they want to be, and that
masturbation and its control for purposes of donating semen,
and the self-experience this affords, become a central part of
these men’s enactments of masculinity. Thus, abstaining from
ejaculation is not only experienced as a restriction but also as
something that enables men to live a self-image of being someone who has sexual self-control and therewith can satisfy others
sexually. Likewise, being tested for sexually transmitted diseases
and being checked for sexually responsible behavior is not only
experienced as regulation but also as proof for that someone has
got what it takes to be a good donor, someone who is and acts
sexually responsible. Sperm donors thus integrate the biomedical control regime as part of their self-images. They become the
men they want to be, and donating semen provides them the
opportunity to continuously relive this experience.
Gifted Men hints at the intricacies of this interplay between
male selfhood and reproductive biomedicine as it ensues in
the context of sperm donation. Inviting us in to make sense
of maleness, gendered lust, and gendered bodies at the inter-

sections with reproductive biomedicine, it asks us to reflect on
the interpellation of personal choice, societal norms, and wider
moral landscapes. Gifted Men highlights the need to engage in
reflective exercise: being a man in an era of biomedical appropriation draws on known cultural repertoires of masculinity,
but it also involves novel challenges of these very repertoires.
What masculinity might mean – culturally as well as for the
single individual – is changed through reproductive biomedicine. Gifted Men offers one path to explore these changes, both
as an artistic reflection as well as a personal account of men
wondering why other men participate in sperm donation.
Sebastian Mohr
Assistant Professor
Department of Education, Aarhus University
semo@edu.au.dk

G O DA G Ä R N I N G A R ,
G ÅVO R O C H G E NER
Utställningen Donor Portraits som visar verket Gifted Men på
Kalmar konstmuseum är frukten av många års arbete med
frågor kopplade till fenomenet spermadonation. De konstnärliga grundbegreppen utställning, verk och arbete, samt
donation, får dock dubbla konnotationer i samband med det
lite pikanta valet av ämne. Har en tränat sitt öra och öga för
de analogier och metaforer som finns i språket när vi talar
om reproduktion i biologisk mening och konstproduktion i
estetisk mening, så får begreppen upphovsman, skapare och
donator en större klangbotten.
Dan Karlholm skriver i boken Kontemporalism att “själva ordet
verk har grandiosa övertoner på svenska som i ännu gångbara
ord som livsverk och mästerverk. Det förra ordet kan beteckna
en långvarig verksamhet, som att ha verkat som volontär eller
något annat gott och oegennyttigt under lång tid, men det kan
också vara det singulära resultatet av ett sådant träget arbete i
form av en produkt, något tillverkat.”6 Även om det modernis6 Karlholm, Dan, Kontemporalism: om samtidskonstens historia och
framtid, Axl Books, Stockholm, 2014

tiska verkbegreppet såsom autonom och originell enhet tycks ha
spelat ut sin roll, är det användbart i vår undersökning av donation som praktik, av donatorn som upphovsman och av själva
gåvan som utställningens minsta möjliga byggsten.
Karlholm igen: “Det svenska ordet verk, från tyskans Werk,
står i direkt relation till arbete, work på engelska, och vilar i
konstteorin på ett ännu mer grandiost ord: skapelse, creation,
som var förbehållet Gud och de allra skickligaste konstnärerna.
Idag har det devalverats till kreativitet som alla förväntas besitta från spädbarnsåldern (…)”. Spermadonatorns begåvning
består i att kunna alstra en förstklassig råvara fri från oönskade
arvsanlag och sjukdomar, ett potentiellt verk då det väntar på
sitt förverkligande genom graviditet. Det är alltså ingen allmän
“kreativitet” donatorerna ger uttryck för, utan en närmast elitär
förmåga att skapa liv.
Men till skillnad från andra manliga prestationsgrenar som
sport, politik eller ekonomi med goda chanser till exponering,
verkställer de flesta donatorer sin manliga gåva i total avskildhet som namnlösa, osynliga och okända. Donor Portraits är
ett försök att teckna några porträtt av både dolda och kända
skapare från vitt skilda domäner. Genom att ställa de sida vid
sida i donationens tecken framkallas de ur arkivets, båsets och
kylrummets slutna rum. De slutna och avskärmade rum de tidvis innesluts i, denna att-verka-men-inte-synas-makt finns med
som ett gestaltande element.
Donatorerna i Gifted Men har inte bara bidragit till de många
barn som förmodligen har fötts med deras genetiska råmaterial, utan även ställt upp med intervjuerna som bildar den

narrativa kärnan i verket. Det är på sin plats att tacka männen,
utan vars medverkan filmen hade varit ren spekulation från
vår sida. I den anonyma donationspraktikens anda har vi döpt
de till Aksel, Jørgen, Kim, Jens, Poul, Henrik, Jesper, Malthe,
Nikolaj och Søren.
Med donatorernas begåvning, i kombination med deras vilja
att ge den vidare som en osjälvisk gåva, följer spridningens problematik. Och “det er jo så der, med donoren, at vi kommer
ind i billedet”, med direktören för spermabanken Cryos, Ole
Schous ord. Det som i hans fall uppenbarade sig som en dröm
om nedfrysta sädesceller, måste på motsvarande sätt betecknas som en lika enastående förmåga att skapa – nämligen att
skapa en marknad för en förädlad vara. Spermabankerna löser
inte bara biotekniska problem med att samla in, testa, frysa
ned, hålla lager och sälja vidare gåvorna. Deras affärsidé bygger
på att reglera och kontrollera förhållandet mellan utbud och
efterfrågan, men även mellan anonym givare och privat mottagare. Det är i mötet mellan donatorernas och de barnlösas drift
och direktörernas be-drift som problemet får sin ut-lösning.
Ole Schou och hans verksamhet är vi tack skyldiga i vårt
eget arbete med att samla in, pröva, redigera och bearbeta de
berättelser vi lyckades fånga in. Han försåg oss inte bara med
sin egen vision, utan även med tillgång till lokaler, personal och
förstås donatorer. Detsamma ska sägas om de övriga medverkande direktörerna Peter Bower, dåvarande VD och grundare
av European Spermbank och Peter Lundström, chefsläkare
och grundare av Fertilitetsklinikken IVF, om än i mindre skala.
Som framgår i verket Gifted Men konkurrerar de med varandra

på samma marknad, men har även en avgörande position gemensam: med den exekutiva, ekonomiska och entreprenöriella
makten följer även en ställning som symbolisk fadersfigur gentemot sina “söner” donatorerna, liksom män emellan.
Betraktar man verksamheten utifrån en institutionell blickvinkel agerar spermabankerna inte så olikt konstvärldens motsvarigheter galleri, konsthall och museum, eller förstås konstdonator med egen samling. Det gäller för både deras samlande,
bevarande, vårdande liksom tillgängliggörande roll, och för
deras självpåtagna instans att definiera, välja ut och bedöma
kvalitet. Som bekant finns det rentav hela museer och samlingar som har tillkommit genom donation. Därför vill vi tacka
Kalmar konstmuseum, och särskilt museichefen Bengt-Olof
Johansson för möjligheten att ställa ut verket och botanisera i
samlingen bland donatorporträtt.
Offentliggörandet av verk på museer genom utställningar,
ja själva museet som offentligt rum för visning och förmedling av konst, är emellertid en otänkbar variabel i den anonyma donationspraktiken. Frukten av donatorernas arbete
blir visserligen offentlig så småningom, men upphovet, fröet
om man så vill, förblir hemligt. Det är på den tunna linjen
mellan anonymitet och offentlighet, som arbetet med Gifted
Men har balanserat: Hur avbilda något som måste döljas, både
vad gäller identitet och handling? Hur berätta om något som
bör hållas hemligt? Hur visa upp och beskåda offentligt något
som bör hållas förslutet?
Underförstått i hela praktiken och så som direktörerna talar
om “sönerna”, finns en tendens att likställa subjekt med objekt,

donatorer med deras gåvor. I hela marknadsföringen saluförs
enskilda utbytbara mänskliga egenskaper som hår-, hud- och
ögonfärg, liksom längd, vikt och kroppstyp som en objektifiering, vid sidan om den “personliga” berättelsen och motivationen som en subjektifiering. Med anonymiteten som katalysator
har forskaren Sebastian Mohr myntat begreppet containment
practices som modell för verksamheten.
Råvarans inkapsling i en rad av behållare, handlingar och
hanteringar präglar verksamheten på ett sätt som kan vara
svårt för en utomstående att få grepp om. Det mest uppenbara
och synliga i distributionen av sperman är de kylcontainrar
som fungerar både som fysiska behållare och symboliska garanter för anonymiteten. Dessa föregås på en biologisk nivå
av mannens testiklar. Att själva donationen sker i bås bakom
stängda dörrar utgör en annan förslutande konvention. Slutligen levereras det dyrbara innehåll i en liten plastkopp vid
disken innan det för vidare hantering anonymiseras och stängs
inne i en omfattande logisitk.
Även i vårt arbete har vi gått från ett intresse för männens
inneslutna motiv och tankar kring sin donation till en nyfikenhet på den förseglade varans resa runt jorden: hur gåvan i sina
behållare, hur spermiernas mätbara motilitet efter upptining,
hur deras mobilitet på en global marknad kan skildras visuellt
med rörlig bild. Spridningens räckvidd, liksom dess hastighet
och kvantitet har varit tongivande variabler att arbeta med.
Bland begreppen utställning, arbeten och verk i donationens tecken saknas dock en viktig aspekt som förenar de till
synes åtskilda donatorerna av biologisk arvsmassa och kultur-

arv. Fälten överlappas i ett kluster av begär som kommer till
uttryck i givandet. Det mest grundläggande begäret som står
på spel är förstås hur sexuella och reproduktiva funktioner är
kroppsligt organiserade på ett sätt som gör det svårt att tala
om dem som skilda ting.
Spermadonation till skillnad från äggdonation är möjlig endast genom den manliga utlösningen som kräver sexuell upphetsning eller stimulans. Konstdonatorernas begär efter konst,
och slutligen efter att donera konsten, måste förstås som betydligt mer sofistikerat och sublimerat. Men donatorer av båda
slag investerar stort i både påtagliga och flyktigt erkända begär
som ofta rationaliseras som god gärning, en vilja att hjälpa och
att bidra till samhällets fromma. Men nog kan man skönja ett
begär efter en upphöjd manlighet, ett utvidgat faderskap, jämte
driften att reproducera sig själv - många gånger om dessutom.
Den med Karlholms ord grandiosa förmågan att skapa livsverk,
eller helt enkelt liv, värde, rentav mening, allt detta kan sägas
vara välinvesterat och verksamt i de sköna fem minuterna.
Anonyma spermadonatorer till skillnad från konstdonatorer
agerar som blinda skapare, som upphovsmän till hela släktträd
och populationer som de inte vet om och inte kan lära känna.
Deras handlingar påverkar samhället i själva sin demografiska
struktur långt utöver vad de själva eller någon annan instans
kan överblicka. På en mjukare nivå bidrar det implicit till att
traditionella familjebildningar med “kända” föräldrar kanske så
småningom tillhör det förflutna.
Förutom att ha fått ett smakprov på en exceptionell manlighet och dess konstruktioner har vi även sökt efter en fram-

tidsbild. Är donation, med den elitära donatorn som grund,
en modell för hur världen utvecklas mot en mer kontrollerad
reproduktion, där föräldraskap utgör en serie exklusiva valmöjligheter för att optimera kroppen, livet och lyckan? Under
hotet om en diffus men tilltagande infertilitet hos män, utgör
en grupp av superdonatorer det sista hoppet? Kanske är det
dags för männen att ta ett steg tillbaka som upphovsmän och
koncentrera sig på andra gåvor i framtiden.
Timo Menke
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zeitAnker (Reinhard Moeller)

S P E C I A L T H A NK S
Martin Ekman

Svante Larsson

Everett Thiele

VE RY S P E C I A L T H A NK S
Bengt-Olof Johansson

S UP P ORT E D B Y
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T I MO ME N K E
Född i Tyskland 1967 och bor och arbetar i Sverige sedan 1988.
Han examinerades från Konstfack 1999. Mellan 2004 och 2014
undervisade han som lektor vid Konstfack och arbetar som
bildkonstnär och filmare. Han är även involverad på Filmform
och arbetar som frilansande mediaproducent. I hans arbete är
film ofta både metod, motiv och verktyg som används för att
observera och formulera visuellt kritiska förhållningssätt. Med
hjälp av fältstudier och (icke)-lins-baserade arbetssätt, liksom
autobiografiska, dokumentära och fiktiva perspektiv, undersöker
han hur kulturella identiteter, sociala relationer och samtida
livsvillkor kan skildras med rörliga bilder och hur dessa berättelser utifrån begrepp som begär, makt och identitet kan förfrämliga, omförhandla och därmed problematisera det vi kallar
för verkligheten.
Hans arbeten har visats i Sverige och bl.a St. Petersburg (2014),
Moskva (2013), Stuttgart (2001/2011), samt på en rad internationella filmfestivaler och SVT. Han finns representerad på
Moderna Museet Stockholm och Filmform.

N I L S AG D L E R
Född i Sverige 1969. Han examinerades från Konstfack 1999
och har senare även studerat vid konsthögskolan Valand. Han är
verksam som konstnär, fotograf och filmare.
Nils har under en längre period arbetat utifrån frågeställningar
rörande män och maskuliniteter, både enskilt och i samarbete
med andra konstnärer. Att utforska och tänja på fotografiets/
filmens gränser, både tekniskt och perceptuellt, samt relationen
mellan verklighet och representation är återkommande i Nils
konstnärskap. I rumsgestaltningen utgör ofta fotografierna eller
filmerna delar i en större installation. Hans arbeten har bl.a. visats i Moskva (2013), vid Konsthall C (2008), vid Fotografins
hus (2006) och på Göteborgs konstmuseum (2004).

Du behöver inte förstå.

Om du blev berörd av det du såg —
Ta med dina vänner på en guidad visning
valfri söndag 13.00.
Om du uppskattade det du såg —
Köp ett årskort för 200 kr så blir du
samtidigt medlem i Kalmar konstförening
och får förhandsinformation om museets
utställningar och arrangemang.
Om du gillade det du såg —
Bli medlem i vår Facebook-grupp för att se
det som vi bara publicerar där.
Om du älskade det du såg —
Bli ständig medlem i Kalmar konstförening.
Om du vill veta mer —
Fråga oss eller gå in på
www.kalmarkonstmuseum.se

Kalmar konstmuseum

