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”Vadå, är du en tjej?” Emma Lindgren brukar få frågan av killarna när
hon imponerar med sina skejtkonster. Hon är tolvåringen som brinner för
sin bräda och upprörs över orättvisorna mellan män och kvinnor.
Alla kan skejta om dom vill, till och med gamla tanter. Det säger Emma
Lindgren från Malmö som är solbränd och fräknig. För man blir brun av
att tillbringa sina sommarlovsdagar i en betongpark under bar himmel.
När Sydsvenskan träffar henne en solig eftermiddag i Stapelbäddsparken
i Malmö pumpar hiphoppen ur högtalarna och vi ackompanjeras av
bakgrundsljudet från slamrande brädor som slår mot marken. Småpojkar,
tonårskillar och vuxna män i kepsar och stora byxor far fram i hög fart
och samsas om utrymmet i betongens bassänger. Andra har tagit en paus
och äter pizza i sällskap av rosa flamingor som pryder borden i det
intilliggande kaféet och för tankarna till tropikerna.
Inte en tjej så långt ögat kan nå, men Emma Lindgren rör sig vant,
självsäkert och kaxigt i den grabbiga miljön. Första gången hon provade
på att skejta var under sportlovet för cirka ett år sedan. Sedan dess är det
bara brädan som gäller.
– Det var en prova-på-kurs för tjejer på Bryggeriet och det var trevligt
men jag ramlade riktigt hårt och slog i benen, säger hon.
Men skadorna avskräckte inte Emma, som lagom till påsklovet trillade av
brädan igen och hamnade på sjukhus med en bruten axel. För Emma
Lindgren är tjejen som drömmer om att flytta utomlands för att tävla och

vinna de stora prispengarna. Vid tolv års ålder har hon redan en sponsor,
ett svenskt klädmärke för tjejer, som hjälper henne med utrustning och
kläder.
Men orättvisorna inom sportens värld har redan blivit tydliga, vilket
upprör Emma.
– Jag var på en squashtävling där tjejerna fick 28 000 kronor i prispengar
men killarna 32 000 kronor plus en dyr klocka. Dessutom var tjejpokalen
mycket mindre, säger hon.
Emma Lindgren menar att jämställdhetsfrågor har engagerat henne ändå
sedan hon var tio år och läste ”Den lilla feministboken” som hon fick i
present av sin mamma.
- Jag har tänkt mycket på hur världen ser ut och det gör mig ledsen att
tjejer inte har någon stor framtid. Vi har ju inte haft någon kvinnlig
statsminister till exempel, säger hon.
Till skillnad från många tjejkompisar som enbart besöker
Stapelbäddsparken för att spana på killar är Emma inte i behov av någon
pojkvän. Hon klarar sig själv och letar inte efter någon att luta sig mot.
– Min pappa dog av en hjärnblödning när jag var två år. Jag tror det har
gjort att jag blivit mer självständig och feministisk. Det har bara varit jag
och min coola mamma som kämpat för att vi ska ha det bra, säger hon.
Emma Lindgren menar att hon inte saknar att ha en pappa, bara ibland.
För det hade varit kul med någon som spelade basket och följde med till
laserdom.
I framtiden planerar hon själv att skaffa familj, men det måste vara med
någon som tycker om henne för den hon är. Fast det lär dröja några år
tills giftermål blir aktuellt för ingen man får sätta stopp för hennes
karriär.
– Det är ingen jag behöver leta efter nu, för då ska vi vara ihop i typ arton
år till utan att det spricker. Men när jag är trettio är det nog dags för
allvar. Först vill jag leva och ha kul, som att gå på nattklubbar och göra
dumma saker, säger hon.
Men att umgås med killar är kul för de gör galna och roliga saker.
Tillsammans med sina kompisar brukar hon besöka ”Steppen”, en
undangömd skejtpark i Malmö.
– Det är en lite tajtare och farligare bana och så luktar det konstigt
eftersom uteliggare bor där, säger hon.
Men det irriterar Emma att många killar tror att hon själv är kille. Därför
försöker hon att klä sig som en tjej och har provat att skejta i kjol.
Vad brukar man tänka på som tolvåring?
– På mat och på vad man ska göra nästa dag. Men man har också börjat
mogna lite och tänker på vad man säger till folk så de inte blir ledsna.

Emma Lindgren är född i Nacka men har växt upp i Malmö och det är här
hon vill bo som vuxen. Visionen är att göra Malmö till en ännu större
skejtstad och kanske vill hon jobba på Bryggeriet för att bygga ramper.
– Om mina barn skejtar och vill visa coola trick så kommer de ha en
mamma som skejtar bättre än vad de gör. Det är något jag har tänkt på,
säger Emma och ler nöjt.
Emma Lindgren
Ålder: Tolv år.
Bor: I radhus i Slottsstaden i Malmö.
Familj: Mamma och katterna Tess och Lurvazz.
Skola: Ska börja sjuan på ”Slottis”, Slottsstadens skola.
Emma Lindgren om:
Sin favoritmat: Sushi är jättegott. Men jag gillar köttbullar också.
Godaste godiset: Colanappar och allt som är surt.
Bästa böckerna jag läst: Habib och Vargbröder. Det är fina grejer och
jag väntar på fler böcker i serierna.
Roligaste skolämnet: Träslöjd är bäst. Vi har en så cool lärare. Han är
rolig och skämtar om kul saker. Han har barnasinnet kvar.
Bästa musiken: Jag gillar rockmusik, det är härligt att skejta till. Särskilt
Queen som jag alltid har gillat.
Andra hobbyer: Att rita och spela gitarr.
Det här gör mig upprörd: Orättvisor mellan kvinnor och män och att
Ica Maxi i Västra hamnen har höjt priset på kokt korv och läsk. Innan
kostade det tio kronor, nu femton. En grillad med läsk kostar tjugo
kronor. Tar det mer på krafterna att grilla eller?

”Jag var på en squashtävling där tjejerna fick
28000 kronor i prispengar men killarna fick
32000 kronor plus en dyr klocka. Dessutom
var tjejpokalen mycket mindre”.

