Sammanfattning av kommentarer i
pajkastningen mellan Ellen och Lady
Dahmer
Negativt om Ellen i Lady Dahmers kommentarsfält
1. Pinsamt av henne.
2. Gjorde bort sig själv där.
3. Förstår dock att du känner dig lurad, det är fult gjort av henne.
4. Pinsamt beteende.
5. Fult gjort av henne, hon borde väl fatta.
6. Vilken jävla idiot hon är.
7. [...] inte begripa att hon är en vuxen 3-barnsmamma.
8. [... ]inte du som ska bära nån dumstrut i det här sammanhanget, snarare hon!
9. [...] försöka föra en vuxen konversation med en treåring.
10. Skitfult och pinsamt gjort av henne.
11. Hur liten är man inte som människa.
12. Hon ska skämmas.
13. Hon är ju uppenbart elak och troligen ute efter att få trafik.
14. Vilket jävla sätt.
15. Fult gjort av henne.
16. Det bara sig själv hon gjorde bort. Pinsamt gjort av henne.
17. Elak mobbar mentalitet som påminner om högstadietjejer.
18. Kanske hon inte förstår (eller inte VILL förstå) poängen här.
19. Ellen aldrig någonsin skrivit nåt bra utan snarare tagit alla tillfällen att håna och skratta.
20. Herregud, maken till otrivsel på blogg.
21. Ellen kommer säkerligen att tappa en del läsare efter detta! Jag är en av dem, tänker inte ens gå
in på hennes blogg för att skriva det, utan hoppas hon läser det här istället!
22. Pinsamt, hoppas hon skäms.
23. Jävligt onödigt av henne att blogga ditt mail. Respektlöst.
24. Hon sjönk i mina ögon.

Positivt om Lady Dahmer hos Lady Dahmer
1. Omtänksam, klok, stark, självsäker och rolig!
2. [...] inte på ditt huvud dumstruten sitter.
3. Jag tycker du är fantastisk.
4. Det är mycket starkt av dig att kunna skicka det där mejlet, trots att du inte gillar människan, det
är respektfullt. Det är starkt att kunna fundera på sina val och omvärdera om man vill.
5. Bra gjort av dig!
6. Känn dig inte uthängd, du är ju bäst!
7. Nu förstår ju alla att det är du som är den mogna.
8. Du växte precis flera meter i mina ögon

Negativt om Ellen hos Ellen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Växt upp för fan.
Du är inte direkt den som framstår som den större personen här.
... vad sysslar du med? Här tappar du rejält.
Fast det där är ju bara skitsnack Ellen och det vet du.
du ville vara lite elak och du tyckte det var roligt
Onödigt att lägga ut mailet tycker jag.
Du kanske är avundsjuk för att din blogg inte är lika stor?
jag tycker att det är befängt av dig att tro att du har någon patent på "rätt" feminism och att andra
"förstör feminismen". Din position tyder på att du själv saknar insikten i feminismen, den har ju
fantastisk bredd och förenar väldigt många olika positioner.
9. Vad illa av dig, jag tycker Lady D är stark som skriver så här till dig.
10. Problemet Ellen och övriga elitfeminister i kp har gentemot LD är hennes popularitet. De gråter
bittra floder över den extrema orättvisa som ligger i att LD i vissa medier kallats feministikon.
Detta är den dröm de själva hyser inom sina svåra pretantiösa bröst.

Negativt om Lady Dahmer hos Ellen
1. Ja, oj vad jobbigt att det offentliggjordes att någon inser att du Ellen har rätt. LD, vad är det som
stör med att detta mail visas upp?
2. Lady dahmer är feg.
3. Jag håller med om att det är synd att en människa med noll akademisk kunskap inom genus har
blivit så stor och blir sedd som någon slags genusguru.
4. Tyckte bättre om LD förut...nu är hennes blogg o nickedockor scary!!

Bra om Ellen hos Ellen
1. Och så läste jag dina kommentarer hos LD och köper dina förklaringar. :-)

Bra om Lady Dahmer hos Ellen
1. Vilket fint mail att få ändå.
2. Vilket bra mail ändå, starkt av henne att skriva så särskilt som hon brukar säga att hon har svårt
att erkänna sina fel.
3. Lady Dahmers mail visar på respekt - tvärtom vad du visar upp.
4. Respekt till Lady Dahmer, vilket moget och ödmjukt mail.
5. Vad är det för okunskap hon uppvisar? jag tycker att det är fantastiskt att hon fått så många
genusmotståndare att byta sida. varför håna henne? varför bry sig om att hon inte skriver "fint"
och inlindat i nåt himla intellektuellt trams? rakt på sak bara och som alltid leder till debatt.
6. Till exempel vad har hon fel i? som förstör debatten? kom igen, berätta för en som inte fattar.
varför så nedlåtande?
7. Hon är viktig i debatten och har gjort så otroligt mycket mer bra än dåligt för den. tycker inte
hon förtjänar all skit hon får från alla håll och kanter. det är såna som hon som gör skillnad och
får folk att tänka om, inte dom som skriver "finkalibert"..
8. Kanske därför den här bloggen är så liten och LD så stor, hon har många fel och brister men
därinne är iaf alla välkomna. Det finns en mänsklighet därinne som man inte finner här.

