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Hello Yoko!

I’m afraid I’m not so good in english but I’ll try to write this letter 
myself anyway.
My name is Fia Sandlund and I’m an artist from Sweden. I saw the 
video cut peace in Oslo two years ago and it was the best art I ever 
seen. This summer I read several books about you and I was very 
pleased. Thank you! Some of the things you wrote will rest in my heart 
for ever. The word yes says everything I guess. My brother who is now 
dead (sorry about John anyway! My condoleances even if it’s been a 
while) could never say the word no, he only said yes. Yes was his last 
word before he died. Isn’t that beautiful?
I wonder if you would like to take part (from a distance) in an 
artproject/a peacemanifestation that I’m making at a gallery in Go-
thenburg later this autumn? I understand that you are a very busy 
person who has enough to do with your own work but it would only 
take a minute or half an our at most. And it would be so wonderful.
I would like to call you up from the gallery at the vernissage or if 
that’s not working, maybe we can tape something earlier? The date for 
it will be december 6th.

Please contact me for more information if you are interested. I just 
wan’t you,  with your great wisdom and experiance in the fields that 
we are about to explore, to give us some advice.

Best regards Fia Sandlund
fiastinas@telia.com
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När jag bodde i Göteborg var min högsta dröm att 
komma in på Valand. Det är det inte längre.
När jag bodde i Göteborg var jag jätteavundsjuk på 
och kände mig sämre än alla som gick eller kom in på 
Valand. Det gör jag inte längre.

En viktig feministisk strategi är att synliggöra det som patriarkatet gör 
osynligt.

                                 Emanuel fotade

SNÄLL:
Grattis! Saturnus påverkar nu din Venus starkt och det betyder 
att du kan känna av vissa spänningar i dina relationer. Såna 
här problem är alltid av godo och leder ofelbart till något bättre. 
Saturnus vill lära oss något om oss själva och det brukar kännas 
jobbigt, men det är nödvändigt. Ett förhållande måste alltid vara 
ett ärligt uttryck för dig själv, och kanske har du känt dig förhin-
drad att vara som du är i ditt förhållande. Detta är inte längre 
hållbart och du bryter dig ur detta beteende, ja kanske ur själva
förhållandet. Du låter ingen sätta sig på dig! Pluto influerar också 
din Merkurius och du känner en kraft och skärpa i ditt
sätt att tänka och tala med andra. Dina tankar och insikter för-
djupas och du delar gärna med dig av dessa. Kort sagt en händel-
serik period i ditt liv när du ömsar skinn och kommer ut som en 
starkare och klokare person!!



Sveriges bästa konstnärer:
Pia Sandström
Åsa Grenwall
Meta Isæus-Berlin
Catti Brandelius
Sara Lundén
Johanna Billing
Erik Alto
Lisa Thorell
Annika Lundgren
Lotta Antonsson
Cecilia Germain
Lisa Jonasson

Konstverk: Plantera en stor skog, ett träd för alla döda som blivit kränkta. När blad-
en slår ut är allting förlåtet. Träden får aldrig fällas. Skogen blir mindre och mindre.

Skaffa lakan, gör banderoller, gå ut och visa dom, välj 
gärna strategiska tillfällen när det finns något tydligt att 
protestera emot, nåt som syns, kolla upp var det händer.

Köp en megafon så att du kan göra din röst hörd i alla 
lägen, alternativt (bättre alternativ som jag har börjat 
köra med) köp en mick med bärbar liten förstärkare att 
fästas i byxlinningen. Det blir snyggare ljud plus att det 
är coolare.

Överfallslarm såna där som man kan köpa på Claes Ols-
son för att man inte ska bli våldtagen i buskarna funkar 
jättebra vid aktioner. När du väl dragit ut sprinten så 
tjuter det tills man sticker tillbaka den igen eller trampar 
sönder den vilket är mycket svårt. Bär larmen innanför 
kläderna i ett rep. Dra ut dom och kasta dom omkring 
dig för en utmärkt chock effekt. Används med fördel i 
direktsänd TV.

Flyers. Gör mängder med flyers med ett rakt budskap.
Sprid ut dom i mängder där det behövs. Sök upp smit-
tohärdarna, ge dom vad dom tål och gå sen därifrån och 
gör nåt bättre.

Om någon beter sig gubbigt d v s säger vad söt du är vad 
ful du är, pratar med hög röst ut i rummet, tar all plats, 
stönar luktar, låter äter chips på tåget… Skriv en text om 
personen som du sedan läser upp högt på scen.

punkmicken



En inte så lättförstådd oredigerad Intervju med Kate Pendry från Oslo år 2003. (Först 
en liten sväng nere bland horkvarteren.)

1,20 bilar trafik
blåst som om vi går
6.46 hallå det här är fia sandlund här på nedre slottsgatan
jag går och ställer mig här i ett gathörn bra!
7,17 några bilar till… en rörmokare inte heller intresserad
7,43 mercedes benz, äldre herre taxichaufför cigarett svarta fönsterrutor lite tjock, 
man med kostym, taxichafför, svarta rutor, grön tenniströja.

8,40 hallå hallå billjud tydliga.
9, 20 där kommer två stycken det ser man direkt.
10,04 shit vad sjukt det här är alltså och de där två tjejerna…
10,27 taxi med svarta rutor BRA!! han hade ju barnstol.
11,14 han där kolla hit det är jävligt mycket mer härborta, där är ju slaktar bussen 
1130
11,46 det är så tragiskt med hon som står där… hon ser ut som min mamma, men 
hon blir aldrig uppplockad.
12,07 jag får alltid lust att utsätta mig för sånt här men nu är gränsen nådd nu har jag 
ont i magen, jag spyr, jag spyr fy fan vad äckligt, såg ni vad han glodde?
12,38 fyfan nu börjar man känna igen dem alltså, han har ju kört förbi här förut.
13,07 hon har ju horrörelsen du vet, ena benet upp, fotsulan mot väggen och där var 
han med keps.
13,30 undrar om nån kommer att våga stanna?
13,50 där var han igen, varvet runt
14,00 de hållerr alltid samma km i timmen, samma fart.
sex gånger har nog han kört förbi en fem sex gånger…
14,30 snart börjar jag göra fuck you tecken åt dem.

15,04 vinka han?
15,20 axning billjud
15,32 näj 1630 det är gamla gubbar också
16,52 a nu ska vi se hur lång tid det tar innan hon blir upplockad…
17,16 men assåde är så jävla äckliga de här gubbarna
18, 04 ja spyr ja spyr
18,13 a hon är inte heller så jävla frisk asså
18, 20 blev hon upplockad nu mamman? ne hon var för dålig.
18,35 men hon mår inte bra?

18,50 Gud vad han glodde jag spyr när de tittar får inte ni ont i magen?
19,29 det är många taxichaufförer.
jag stänger av.

Avbrott
19,40 Kate mummel… superb…mummelmummel med stina wonderfull 20
hej det här är fia jag är i oslo och jag känner mig lite nedstämd för jag har just varit 
nere i horkvarteren och det var ingen trevlig syn, men nu sitter jag här med kate 
pendry som är performance artist BRA!
20,40 hello kate how are you? fine im enjoying the hot weather yes BRA!
20 ,48 would you like to introduce yourself?
20 ,55 my name is kate pendry I’m thirtyeight years old I was born in London mm my 
mother was from venice and blablabla…I make these performances. I’m an educated 
actress from the start so I’ve done my shakespeare and all that but I got tired of 
people telling me what to do so now I ’m on my own. Sometimes people get upset 
when I perform kanske they eftersom jag skadar mig själv ibland  på scen och får mig 
själv att blöda, there you go.- 21 46  BRA!
21,45 Okey, I saw some pictures… 
21,50 would you like to tell me about your marilyn performance? yeah I saw…  hon 
berättar  att hon uppträder i flera timmar, efterliknar den där bilden när Marilyn står 
ovanpå en fläkt och kjolen blåser upp så att hon måste hålla i den. Men i Kates version 
lyfts kjolen upp av kedjor istället  som i sin tur är fasthakade i Kates flesh med hjälp 
av fiskekrokar. 22,30
2230 I dont like the image of marilyn monroe I don’t like the presens of her…  from 
what I’ve heard she was a very stupid woman … she had such a bad childhood she 
said, but well … who didn’t BRA!!! so let’s move on, people say she was a good ac-
tress but… Härmar: ” I dont understand why women hate me so much… maybe it’s 
because they can’t keep there husbands ? it’s like kate moss saying:
17,09 ”women who are yellous of us super models are just yellous because they are 
fat” but that’s not interesting so just let’s move on.
23,26 for marilyn monroe to be a postcolonial roll model for us… No she was a 
boring stupid junkey BRA!!!who used other women and she abused them… she 
was seduced once, and she didn’t even like sex, only with women, and these are litlle 
known facts.
23,47 that would put marilyn down  if they came out to the public.
23,50 and I wanted to violate this woman,  and the only way I could think of, was to 
stick fish hooks in her.
23,55  I didn’t want to go to the extreme like dragqueens do for example… I do 
marilyn very well and that is because i understood why she died BRA!!!!!
24,17 marilyn never breathe in all she ever did was to exhale, (hon tittar på mig),  
when she entered a room she looked for the male gays  she never andades in she was 
only stimulated  by beeing watched by the male gays BRA!!!!!!!!! and she ended up like 

a flat balloon – she died from an overdose because-she-was-a-stupid-junkey! BRA!!!!! 
and that’s my  marilyn perfomance ”gentlemen prefer dead blondes”.
HORKVARTEREN? klippas in här?
24,50  and my art bellongs to daddy bobopidoo! I stold that from… another artist. 

del 2)

so do your art belongs to daddy or what?
25,20 my art don’t totaly belongs to daddy but a lot of it comes from him, because he 
was an artist aswell… but he was actually more of a professional junkey than an artist, 
in and out of prison… all the time, what a klicheeé  and he died when I was sixteen 
from an overdose and he was a deasaster of a man and there are a lot of skelettons 
of that in the closet but that is not so interseting.
25,50 So in a way Marilyn reminds you of your father or…?
20,50 Hohoho oh fuck oh FUCK I’ve never ever been asked that.  You probably  found 
my need for punishing junkeys is in there. Oh FUCK.
yes and my mother had a period of alcoholism.  And my father shooting up all over 
the place yes my need to punish junkeys and people who can’t control their lives.
26,30  I have nothing against recreational drugs but they have to be used in such fine 
quantities and there are so many idiots out there who cannot handle their drugs so 
you made a perfect connection there… yeah maybe I’m punishing them.
26,50 And I’m sertenly punishing all these women out there who when I was hundred 
and ninety kilos made me feel hating myself. I’ts a terrible phrase to use but women 
are their own worst enemies and marilyn monroe were/is the absolute ikon, the 
perfect inkarnation of satan. BRA!!!!!
 
Del 3

27,14 what about how do you feel when you are on stage?
…I’ts everything it’s the only time when I feel complete and BRA!!! and as close to 
peaceful that it is for a human beeing to be, doing what im doing.
27,50 of course I’m a deeply disturbed women with a very bad childhood wich is in 
no interest exept from that I have the need to have the approvel not from one or to 
people but from fivehundred people at the same time.
28,10 but it’s sort of the…
…Oh sorry I’m out of battery… 
break. intermission.
28,23 let’s continue with  new batteries…
28,40 Is there anything that can be compared to that feeling beeing watched?
28,50 … Good cokain, when you’ve got champane in your vanes BRA!!!!!
29,05 Of course there is nothing worse than not connecting, but when you have a 
groove going BRA!!!!!
29,10  but when there are not interesting at all, I’ts the worst nightmare for all actors, 
I’ts like having this nightmare of beeing in the mall naked you know…so that can 
certainly happen aswell.
29,30 So it can be like the best thing and the worst thing?
30,00 Is it the best thing…? is it the worst thing…?  No, in a cosmic way of thinking 
NO… concentrations…I do things on stage that…
mummel
30,10  I think that it’ s interesting what you say because I think that a lot of people in 
the entertaning buisness are forgetting that  I don’t have children.
30,31 In my spectrum of seeing I’m ashamed to say that beeing on stage is the best 
thing in the world apart from really good cokain (I’m just giving you a little contro-
versial side there so that every one can go uuuuuhhhBRA!!!!!)
30,40 We live in such controversal time don’t we?
30,45 But is it true that your mother was a prostitute?
I meen people have this fördomar om att hon skulle gå upp och ner på en skitig gata, 
hon gjorde vad många kvinnor i hennes generation var tvungna att göra in the early 
seventees she was a nurse, she and her friends were all broke because of the fucked 
up regim.
31,20 She had a man…who were a stupid drugaddict shooting up allover the place, 
and she and her friends had teaparties and de gick upp och gjorde det och min 
mamma var inte mera hora än nån annan kvinna jag känner!
31,47 I’m very proud of what my mother did and I’ m greatfull for her because she 
had to hålla oss med tak över huvudet särskilt med knarkar pappan och jag skulle 
absolut ha gjort det samma om jag varit i hennes situation. 
32,06 And these were perfectly fine gentlemen,  det var så artigt som det bara kunde 
bli och jag har aldrig anklagat henne för det mer än kanske i femton minuter när jag 
var 16 år eller nåt, hon var en extraordinär kvinna som gjorde det för mig, du vet.
32,32 jag har just varit på prostitutions gatan här i oslo… faktiskt… det var en konstig 
känsla, jag fick ont i magen ochblev upprörd av att de tittade men på samma gång så 
kände jag mig också besviken när de inte kollade på mig, alltså jag var inte glad NÄR 
de kollade men plötsligt var jag utsatt för en mer eller mindre frivillig bedömning… 
jag tänker på likheterna mellan att stå på en scen och att gå på gatan. Finns det några 
likheter?  BRA!!!!!!!!!

Del 4

33,40 jag går tillbaka till historien om de prostituerade här i oslo de flesta är heroinis-
ter du vet shooting up all over the place så de arbetar för att få knark…
34,00 och jag pratade med en läkare här i oslo på en klinik för veneriska sjukdomar 
och där är en hel del unga kvinnor som prostituerar sig och de säger att ok han vill 



ha mig han vill åtminstone ha mig du vet han vill actually BETALA för att få mig så det 
är uuuuu same as beeing on stage? Yeeeahhh!BRA!!!!!!!
34,20  But  NO because… whats the difference? first of all we can’t generalize about 
beeing on stage I’ts different to be on a good stage and a bad BRA!!! Att jobba som 
jag gjorde förut det var att sälja sig på ett sätt, när jag arbetade för andra det passade 
mig inte inte så bra. jag har erfarenhet av det du vet och har valt att arbeta själv p g 
a det.
35,00 men  med så mycket kontroll som jag har idag, I don’t read reviews,  och jag för-
söker att inte bry mig så mycket, jag tänker att du har din version, jag har min åsikt, så 
jag känner mig inte som en prostituerad på det dåliga sättet bara på det positiva. Du 
betalar för min fysiska uppenbarelse men du får inte röra den i någon bemärkelse.
35,44 men jag vet att när jag gör min marilyn performance är det massor av killar som 
går hem och runkar ingen, tvekan om den saken.
35,44 jag får ofta smutsiga telefonsamtal från folk som har sett mig på scen.
35,48 but you are choosing characters like marilyn and diana  and they are like prosti-
tutes in a way, they are like women that were bought by the patriarkatet 
36,00 there are all these women who are bought into the patriarkatet och de fattar 
inte vad  de  gör men både lady diana och marilyn var rika båda två de hade pengar, 
marilyn didn’t have money from the start but she allways had people taking care of 
her I don’t think you should feel sorry for these women… Have they been prostitute 
but the big pimp that is mankind? they were willing to do that… But garbo mfl sålde 
sig aldrig nono.

del 5

37,12 but why do you choose these characters?
I think untill we begin to deconstruct the only rollmodels that we have, nothing is 
gonna change, and also these men… they are going to be our sons and they are our 
fathers.
37,47 we are need to educate these men.
38,00 we have to go to ourselves and not accept marilyn or britney as rollmodels 
because how could I ever top that myth? Or diana the ultimate saint… how she was 
despised for having sex in the end of her life and again she was a very stupid women. 
and diana had the monopoly of beeing compassioned but it is not difficult to be com-
passioned at all if you have millions of pounds in the bank, full stop! BRA!!!!!!!

38, 35 do you have a rollmodel or? 
I like yoko ono I allways loved her (me too) I allways loved the underdoog and she 
allways did her thing before john lennon were doing his om du beundrar john vilket 
du borde göra, han var ingen dumbom, måste du också beundra honom för hans val 
av partner och han valde yoko och hon blåste iväg honom baby she blew him away! 
BRA!!!!! this woman is rocking my world and she did hon kom på besök och frun 
öppnade dörren och yoko lämnade över en liten burk som det var hål i med sitt eget 
mensblod!
39, 35 det är jättebarnsligt förstås men det är så fint du måste beundra henne det 
and the cut peace…
39, 50 mad woman yoko, mad us fuck and also a junkey, shooting up allover the place 
for years… and I also like Courtney Love and what she looked like before she was 
thin she seems to be alright.
40,15 simone de bevoir i really liked, I like the way she was with sartre, they never 
lived togeher you know  men det höll i trettio år och betty davies men ingen i min 
egen ålder ingen contemporary.

del 6

40,35 I like my mum BRA!!!! I think she was brilliant she allways said don`t live with 
them dear, don’t live with men, they will only bring you down, make sure you have 
your own appartement you know.
40,48 how do you feel when you make these characters like marilyn and lady diana, 
and men make phonecalls and want to fuck you? 
Jag har en så bra partner…
41,27 men känns det inte som om du misslyckats på nåt sätt när de ringer… som att 
de missförstått dig helt, som att de tänder på din dekonstruktion av förebilden Mari-
lyn, att de går igång på att se Marilyn torterad lika mycket som män gjorde av att se 
henne torterad i verkliga livet…? I’m overweight and I allways been overweight, I rea-
lise that I have a certain power of course förstås men då och då känns det verkligen 
som att jag har åstadkommit något.  And when they go home and masturbate over me 
tillgjort BRA!!!! … sorry I sound like fourteen years old or something..
42,05 all you did… seeked into someones consionesness… I got threw that…for a 
while,  and next time… I can correct it. Their conciousness.
42,30 but don’t you feel like you have failed when they get attracted to these charac-
ters that you have produced? no för jag är successfull, för jag talar aldrig om för folk 
vad de ska känna eller tycka jag blir amazed when people do think I’m funny or when 
they resonates, I’m delighted, but I don’t… if I start to konstruera mitt jobb så att folk 
ska känna något särskilt kommer jag att misslyckas och bli besviken. 
43,25 sid vicious had a great quote: somebody asked him (another junkey by the way) 
BRA!!!!!
– when you write your music mr vicious, do you ever concern the man in the street? 
And sid vicous said: ”I’ve met the man in the street, and he’s a cunt!”  and that was 
very schocking because in england cunt is a very…
44,04 jag håller med sid på ett sätt eftersom medelmåttan… för om du försöker till-
fredställa dem va då blir det bara mediokert. du kommer att bli alldaglig.

44,30 not everybody will like my work but not everybody will despise it either.
44,40 Och jag tror att jag skulle vilja se mig själv på scen… so I won’t be disappointed 
if I get a dirty phonecall. Cause then I had an effect. 

Lägg in ser du folk i ögonen?

del 4

44,50 och jag kan aldrig kontrollera andra människor såklartBRA!!!!!
44,58 but allthough when I do/did my marilyn peace I really wanted to påverka publi-
ken så att de skulle hata marilyn men det gör de inte… de lämnar scenen i tårar över 
den här stackars kvinnan BRA!!!!!!! BAR!!!!!!!
45,13 så jag har gjort nåt fel där… 
45,20 people cry because of something else, de gråter inte för henne, de gråter för 
sig själva, nåt inre litet barn eller nåt. som är lost hu!
45,40 okej what do you prefer to watch or to bee watched?
45,45 to be watched absolutely! Anytime! I don’t go and see other art, jag är skadad, 
jag går bara om det är en vän. why should I go see other people? Why should I? 
46,18 unless I need to follow them och jag vill inte stjäla jag vill hellre vara originell 
om det nu finns nåt som är originellt.
46,32 så jag föredrar att bli tittad på and I’m proude of it yeah BRA!!!! I’m not humble 
in that respect. BRA!!!4600
46,40 do you look the audience in the eye when you perform? 
Yes i do, if I can see them but I try not to stay too long… if I see that there is a poor 
person out there, I might look them in the eye not for punishment but …
47,07 just to punctuate the moment and that vibe can be felt in the rest of the au-
dience BRA!!!!!
47,20 everybody can feel that something has happened BRA!!!!!!
47,28 I have a radar tic tic BRA!!!!! and it always says how people are feeling and I 
move on from there.
47,49 hon har gjort något med en shaman en gång när hon flirtade med new age, en 
väldigt intressant man and he
47,49 gjorde om hennes arbete till en ritual och det är vad det egentligen är – en 
riktigt bra performance är en ritual.
performance är den nya teatern
48,00 It’s very shamanistic och det var länge sen som skådisar fungerade som shama-
nister eller som former för katarsis  inför publiken och jag behöver verkligen det nu 
mer än någonsin
48,19 its really..
48,20 what happens if you look somebody in the audience in the eye for too long? 
first thing it’s become too personal between you and them and the exhitement beco-
mes less for the rest of the audience. 
48,42 it makes the rest of the audience yellous and they feel exluded and when you 
make it into a personal little thing, you lose them.
49,00 mm if you look at them to long… no, you need a certain distance BRA!!!!! or 
you will lose energy when you open up contact wit h only one person.
4920 it’s a little bit different with the marilyn performance because it’s just an exis-
tance because of the fishhooks so I don’t intellektualiserar alls där.
49,40 I think it’s very interesting att om man står på scenen så får man energi av så 
många andra människor.
50,20 jag tror bara att de kommer att fortsätta att ge dig energi om du ingår i en sym-
bios. very bad actors are steeling the audience energy och folk börjar hosta och så.
50,50 so interesting question. I try very hard to try to give something back it is a very 
sexual thing  being on stage bRA!!!!! 
51,12 but it never happens before the applåd… that’s the climax, you never know 
before you are there BRA!!!!!!!
51,28 Sex in the warzone är en en timme eller två timmar lång performance med 
text där Kate berättar om självupplevda sexupplevelser hon haft tillsammans med sin 
man. Hon tvingade honom att resa runt med henne i olika krigsdrabbade områden på 
balkan och ha sex med henne undertiden bomberna föll runtomkring. Han avskydde 
det tydligen, fick nån sorts manlighets skuldkänsla.
51,41 och jag skär mig i armen undertiden jag gör sex in the warzoneperformansen, 
så jag har här åtta sår, ett för varje performance som jag har gjort för jag skär mig i 
armen, men det sluter in publiken i  mig så bra, jag har låst in energin och så bam låt 
oss leka med det.
52,00 så du pratar inte om att du har skurit dig i armen efteråt?
nej jag refererar inte tillbaka till det alls… det är från en performance som heter sex 
i krigszonen som är en monolog.
52,14 a retelling of a trip I made to kosovo blablabla
52,50 om du har en intelligent publik behöver du göra väldigt lite och jag tror att i de 
flesta publiker är människor väldigt intelligenta
53,01 de kan känna de minsta nyanser BRA!!! så jag försöker hålla mig väldigt enkel.

53,20 is there anything else you want to say? 
Thank you BRA!!!!!! for letting me talk about myself for an our…  you know that’s 
another thing with this job, it’s  incredible, fantastic! that’s why I havent been mad. And 
it cured me from an eating desorder BRA!!!! so I’m a lucky lucky girl !!!  BRA!!!!!!!!!
thank you 
thank you, 
bye…
bye…



Kan du först bara skriva en kortis om dig själv som en liten presentation?
Jag heter Marcus (skulle hetat Louise om jag hade blivit en tjej). Jag jobbar på Sve-
riges Radio och gör ett kulturprogram som heter Flipper. Ibland önskar jag att jag 
gjorde andra saker. Typ jobbade på en teater eller var en sån där stenad backpacker 
i Asien. Jag bor i Midsommarkransen, söder om Stockholm, med min amerikanske 
pojkvän Tracy.

Vad svarar du dom som säger att killar inte kan vara feminister?
Att alla kan vara feminister, oavsett kön. För att det bara handlar om att kunna och 
vilja se att samhället är snedfördelat och orättvist rent könsmässigt. Och så förstås 
att vilja förändra det till det bättre.

Hur började du intressera dig?
Var det nån särskild händelse som gjorde att du vaknade?
Äh, jag kan ju försöka konstruera vad som helst som låter bra och duktigt. Typ att 
jag vaknade upp en dag och insåg att kvinnorna var förtryckta och i sympati ville 
föra deras kamp. Men om jag ska vara ärlig så handlade det till en början om ren 
egoism och egenintresse. (Vilket är något jag insett så här några år senare.) Att jag 
som bög hela tiden tvingats ifrågasätta definitioner som kön och sexualitet. Hur 
förväntas jag bete mig när jag gillar andra killar? Är jag mer kvinnlig för att jag är 
bög? Är jag bög för att jag är mer kvinnlig? Vad fan är kvinnlighet och manlighet 
egentligen? Hur skapas det, vem har bestämt vad som är vad och vilket som är värt 
mest?

Hur utövar du din feminism?
Dels genom att studera och göra mig själv mer medveten. Eftersom jag tror att 
kunskap och medvetenhet är en viktig väg till förändring och förståelse. Dels pratar 
jag och diskuterar med kompisar. Har argumentationer med mina föräldrar och 
deras vänner. Men också genom jobbet. Att försöka sätta en feministisk prägel på 
mitt radioprogram. Bjuda in gäster som är engagerade i ämnet, föra samtal och 
problematisera genom mina reportage och manustexter. Sen har ju du och jag gjort 
två gemensamma aktioner i radion under våren. Först på Guldbaggegalan där vi 
kritiserade den mansdominerade filmbranschen. Och sen när vi åkte till Danmark 
och gjorde olika reportage om deras eftersatta feminism och avslutade allt med att 
bränna en gigantisk dansk BH på Ströget. Dessutom har jag ju tagit fram en proto-
typ för en grym produkt – skäggpinnen. 

Hur fungerar skäggpinnen?

Kräver epitetet feminist att man på något sätt praktiserar feminism och har du några 
förslag på hur?
Nej, inte nödvändigtvis. Det betyder ju bara att man ser problemen och vill föränd-
ring. Inte nödvändigtvis att man vill utföra förändringen själv.

Har du blivit taskigt behandlad nån gång p g a att du är feminist?
Inte direkt taskigt. Men jag har fått en del himlande ögon och klappar på huvudet. 
Mest av typ vuxna människor som mitt i en diskussion dödar samtalet med att 
skratta till lite och säga att jag nog ska se att det ändrar sig när jag blir lite äldre. 
Det är fan det värsta. För då spelar det ingen roll vad man säger emot, eftersom de 
redan bestämt sig för att de är äldre och ser igenom min “rebelliska ungdomsfas”. 
Det gäller inte bara feminismen förresten. Jag har växt upp i ett borgerligt hem och 
mina föräldrar har i princip bara borgerliga vänner. Så jag får en del gliringar för 
mina vänstersympatier. För att jag går i demonstrationer mot globaliseringen och 
för att jag inte äter rött kött. Ibland är jag rädd att mina föräldrar och mina föräld-
rars vänner en dag får rätt.  Att jag kommer bli mer och mer cynisk och avtrubbad 
med åren, tills jag en dag bara ger upp och blir som dem.  Jag märker ju redan nu hur 

jag långsamt börjar ge upp mina vegetariska ambitioner. För ett år sen började jag 
äta kyckling och fisk. Och för en månad sen köpte jag till och med ett paket bredbar 
leverpastej. Det här kanske låter futtigt. Men jag är rädd att samma saker kommer 
hända med mitt feministiska engagemang.  Att jag till slut ska ge upp och i smyg 
börja hålla med i resonemang som “män är från Mars och kvinnor från Venus”.

Kan separatism vara bra och isåfall när?
Nej. Separatism är bara en tillfällig lösning eller snarare en tillfällig lättnad. Som för 
de danska kvinnorna som på 70-talet åkte på kvinnoläger på en ö där smink var 
förbjudet och där det inte fanns några speglar. För att slippa vara ständigt iakttagna 
och påpassade av män. Jag tror att det var många som kände en oerhörd glädje i 
att möta andra kvinnor som också kände sig förtryckta.  Att bara få känna att de 
inte var ensamma och liksom pausa lite från männens värld. Men det håller inte i 
längden. Det finns två kön på den här planeten och vi får nog försöka komma på 
bra sätt att leva tillsammans på. Kom du ihåg när vi pratade med den där danska 
rödstrumpan som var med på 70-talet och bodde på den där ön utan speglar? Hon 
sa ju att drömmen blev omöjlig till slut. Eftersom utopin inte gick ihop. Det gick inte 
att skapa en framtidsvärld helt utan män.

Vilken är din häftigaste feministupplevelse?
Jag måste nog ändå säga vår aktionsresa i Danmark. Hela ingången, liksom. Att vi 
reste ner som någon slags blandning mellan konstnärer, journalister och aktivister. 
Det var en så bra kombination. Och att vi sen hade ett rikstäckande radioprogram 
att uttrycka oss fritt i.

Har du några feministiska förebilder?
Kerstin Thorvall, Kathy Acker, Barbro Backberger och Valerie Solanas. 

Hur ska vi uppnå jämställdhet då?
Jag vet inte, Fia. En del av mig vill säga mer kunskap och tålamod. Och en annan del 
vill säga revolution och slakt, som Valerie Solanas skriver: ”Livet i det här samhället 
är, i bästa fall, skittråkigt och ingen aspekt av samhället är överhuvudtaget relevant 
för kvinnor. För civiliserade, ansvarstagande, spänningssökande kvinnor återstår 
bara att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet, införa total auto-
matisering och förstöra det manliga könet.  Vi måste omedelbart börja göra detta”. 
Fast där finns ju problemet att jag skulle stryka med själv. Och det vill jag ju inte. 
För jag vill ju egentligen inte offra mig själv för jämställdheten. Där är mitt största 
dilemma som kille tror jag.  Att jag nånstans vet att det inte bara är kvinnorna som 
måste ta ett steg framåt, utan också vi män som måste ta ett steg bakåt. Att jag 
kanske frivilligt borde ge bort min tjänst som programledare på ett kulturprogram 
på radion till en kvinna. För att min karriär, hur unik och individuell jag än ser mig, 
trots allt ingår i ett mönster där män lärt sig att slå sig fram mer än kvinnor. Jag 
hamnade i bråk med filmaren Linda Västrik, som tyckte att jag var en hycklare som 
kallade mig feminist när jag inte kunde tänka mig att ta det där steget tillbaka. Jag 
tyckte att jag var en bra man som gjorde ett feministiskt kulturprogram. Hon höll 
inte med, utan tyckte att det handlade om representation. Jag försökte säga att det 
inte bara kan handla om kroppar och att jag var trött på räknefeminism. Till slut 
försökte jag försvara mig med att jag var bög och minsann också var ett offer för 
den heterosexuella mannen.

Som homosexuell rycks ju den bekvämare heteromattan bort under fötterna. Som hetero 
kan man alltid skylla på att man är ett offer för en social konstruktion och att man kan-
ske är lite bi trots allt  iallafall hihi? Men hur förklarar man som homo att man väljer ett 
specifikt kön? Är det lätt att bli biologist när du tänker på att du faktiskt blir kär i ett kön? 
Vad har du för syn på biologism?
Shit. Det där är så svårt. Jag har tänkt jättemycket på det där. För å ena sidan så är 
jag övertygad om att könsroller skapas socialt och inte är någonting merärvt och 
biologiskt programmerat. Å andra sidan har jag hela tiden haft uppfattningen om 
att den sexuella läggningen är någonting medfött och orubbligt. När jag läst om 
forskarteam som försöker hitta homogenerna, så har jag alltid tänkt att yes, de är 
på rätt väg, de hittar den snart. För den övertygelsen grundar jag helt på min egen 
uppfattning om mig själv. Jag har hela tiden känt att homosexualiteten aldrig var ett 
val jag gjorde. Det var något som fanns där och som jag var tvungen att lära mig 
acceptera. Det här är ju en så total motsägelse. Logiken säger ju att om jag tror 
könsrollerna är konstruerade borde jag ju rimligen kunna lära mig känna begär för 
kvinnor. Men det känns inte som om det går. Det känns som om det är inbyggt. 
När jag tänker på det här sättet så känns det ju lite som om jag kanske har fel om 
könsrollerna. Men jag försöker slå bort de tankarna, annars blir det för jobbigt.

Är det nåt mer du vill säga?
Kanske att jag är rädd för elitism. Eftersom det ibland känns som att vi är så få som 
verkligen har starka åsikter om det här på riktigt.  Att vi arbetar oss in i en grotta 
där ingen kan hitta oss. Och där vi långsamt blir bittrare ju mer vi lär oss om orätt-
visorna. Och ju längre vi sitter där inne, desto svårare blir det att kommunicera 
med världen utanför. Jag är rädd för det där glappet.  Att det är en fälla.

Marcus har också konstruerat en feministisk skäggpinne av sitt 
avklippta hår. Att användas som en social markör, så fort en sexistisk 
situation uppstår runt omkring en.



Hej Natalia! Kan du berätta lite om dig själv och vad du gör?
Jag är född i Polen, är 24 år och jobbar som frilansjournalist. Är konstkritiker och 
kulturskribent på Expressens kultursida. Har också skrivit Expressen-krönikor och 
medverkat lite i tidningar som Bon, Stick, Arena och Norrköpings Tidningar och på 
SVT. Började som konstkritiker på NT när jag var typ 18 år och pluggade på uni-
versitetet i Norrköping. Då läste jag en 4-årig Kultur- och medieutbildning som jag 
aldrig avslutade, gjorde dokumentärfilmer och startade en liten gratistidning där jag 
egentligen började skriva om kultur. Har inte läst särskilt mycket konstvetenskap, 
typ en och en halv termin på universitetet men det var skittråkigt. Jag flyttade hit 
till Stockholm för ungefär ett år sen när jag började skriva för Expressen.

Hur är det att vara ung kvinnlig konstkritiker idag?
Det är både bra och dåligt. Bra för att jag vet att jag behövs. Det finns få unga kvinn-
liga kulturjournalister i allmänhet och man är viktig eftersom man som ung och 
kvinna har en omåttlig potential att förändra saker inom både konstvärlden och 
journalistiken. Men sen är det svårt av samma anledning. Som ung kvinna går man ju 
inte ostraffat omkring med den makten. Jag tycker ofta att man jobbar stenhårt för 
att bli tagen på allvar och sen duger det kanske inte ändå i slutändan - varken för en 
själv eller för andra – eftersom hela systemet liksom är inkört på att utrota en.

Har du någon gång känt dig motarbetat p g a din ålder eller ditt kön?
Ja! Jag skulle kunna ta upp massor exempel. Det senaste t ex, när en journalist i 
DN häromdan blev irriterad på en av mina konstrecensioner, och rakt ut skriver 
att jag är en outbildad stackars frilansbrud som inte vet bättre än att skriva under-
hållningsjournalistik och offra mig själv för mina manliga chefer. Som om jag skulle 
vara en puckad journalisthora som inte förstår vad jag själv skriver. På så sätt un-
derminerar man effektivt det jag faktiskt har att säga, det man kanske är rädd för, 
genom att förlöjliga mig utifrån min ålder och mitt kön. I det exemplet var det en 
äldre kvinna som skrev. De är värst. Jag antar att de känner konkurrens. En annan 
gång var det en kvinnlig intendent som var sur på nåt och ringde till min manlige chef 
(istället för att ringa till mig). Hon tyckte att jag inte skulle uttala mig om saker jag 
inte förstod och att jag var för ung för att skriva konstkritik. Hon sa det till honom. 
Det är inte det att folk blir förbannade på ens åsikter, det har man rätt att bli. Men 
mellan raderna i kritiken framträder de här jäkla normerna. Det handlar ju sällan 
om min konstjournalistik egentligen, utan bara om vem som har rätt att uttala sig 
och hur man får göra det.

Sen fick jag hundra mail om dan när jag skrev några krönikor i somras, mest från 
män som kallade mig det gamla vanliga – ”lilla gumman hur kan du ta såna ord i din 
lilla mun”. Jag har aldrig hört något en ung manlig journalist varit med om sånt, men 
man blir ju knappast förvånad längre för man är ju så van.

Jag ska väl inte överdriva heller. Det finns ju många fördelar med att vara ung och 
kvinna också. Media är t ex galna i oss ”arga unga tjejer” för att vi gör folk så upp-
rörda och ”det är ju bra tv” liksom. Så där får man automatiskt gratis profilering 
och mycket uppmärksamhet, på gott och ont.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att man lär sig så mycket! Det här kommer att låta helt pretto men makt handlar 
för mig mycket om språket. När man lär sig massa ord genom att skriva och prata 
om världen lär man sig samtidigt att hantera alla möjliga saker runt omkring en 
och tvingas dessutom ta ansvar för sina åsikter. Man måste med andra ord tänka 
skitmycket och våga massa livsfarliga saker och då får man kunskap om sig själv och 
andra. Det finns inget som ger mig så mycket driv som den utmaningen och viljan 
att fatta allt. Och eftersom jag är intresserad av konst speciellt vill jag veta massor 
om konsten och förstå den och därför skriver jag om den.

Vilken recension/krönika är du mest nöjd med hittills och varför?
Jag är sällan riktigt nöjd. Jag tänker alltid att jag ska skriva ännu bättre nästa gång. 
Därför vill jag gärna ha kritik och kommentarer på mina texter, även om det är 
asjobbigt att bli kritiserad. Men jag tänker liksom: Ha, du tror att du säger att jag 
skrivit något dåligt men nu kan jag bli ännu bättre! Så jag är alltid mest nöjd med 
det jag skrivit senast. Jag gjorde en intervju med Annika von Hausswolff nyligen och 
den tyckte jag om. Kanske för att jag skrev om henne på ett sätt som ingen skrivit 
om henne förut och för att jag vågade vara jättepersonlig och berätta saker om mig 
själv, jag brukar nästan aldrig göra det. Sen var hon väldigt nöjd också, och det var 
ju bra. Vi fick liksom en speciell kontakt som jag tycker är helt avgörande för om 
det blir en bra intervju.

Har du någon favoritkonstnär?
Nej. Det finns jättemånga skitbra konstnärer och verk men jag har ingen älskling, 
utan vill vara flexibel.

Det här med kritiker kontra konstnärer är ju av tradition minerat område, vilket kan 
ha att göra med att kritikern har har en viss makt, som du skriver. Hur förvaltar du den 
makten?

Jag håller inte riktigt med om att konstkritikern har makten. Förhållandet mellan 
kritiker och konstnär är snarare ett ömsesidigt beroendeförhållande tycker jag. 
Båda vet att de sysslar med något som den största delen av samhället skulle beskri-
va som helt onödigt och meningslöst, och därför är de totalt beroende av varandra. 
Av att de rättfärdigar varandra liksom. Sen om man ska prata om makt så får man 
inte glömma vilken oerhörd makt man har som konstnär. En konstkritiker måste ju 
förhålla sig till mediernas publiceringsvillkor, till vissa begrepp, till konsthistorien. 
Man har dessutom krav på sig när det gäller språk, form och innehåll, som är svårt 
att komma ifrån även om jag ofta försöker göra det. Men jag kan ju inte skriva en 
recension som handlar om bajs. En konstnär kan däremot göra ett konstverk som 
handlar om bajs. Konstnären har ju få regler att följa på det sättet: det ligger ju sna-
rare i konstens natur att bryta mot reglerna. Där finns en oerhörd frihet och makt 
– i möjligheten att kunna uttrycka sig utan att behöva förhålla sig till något.

Men om vi pratar om konstkritikerns makt: den handlar, precis som hos en konst-
när, om personliga överväganden. Känner man att man inte kan vara rättvis när 
man skriver så ska man inte skriva. Ibland kanske det är svårt att skilja på konstnä-
ren som person och dennes verk men herregud det kan ju inte alltid konstnären 
själv ens. Det behöver inte alltid vara särkilt viktigt att dra den gränsen tycker jag. 
Men, naturligtvis så har man som konstnär och människa moral. Tycker man illa 
eller synd om en konstnär som person så är det enda sättet att komma runt det 
att låta bli att skriva. Man måste vara ärlig i sådana fall. Jag har aldrig riktigt hamnat 
i de situationerna, för jag har alltid varit noga med att inte ägna mig för mycket åt 
konstvärlden. Då tycker jag snarare att det kan vara svårt att kritisera någon som 
man tycker är snäll. Fast då tänker jag, att vem kommer vinna på att jag ljuger eller 
hitta på. Gör man det är ju allt helt meningslöst, både konsten och kritiken. Men 
därför tycker jag också att det är jätteviktigt att en konstkritiker har andra roller, 
så man inte snöar in sig utan alltid kan se konsten i ett större sammanhang och ha 
distans. Inte minst är det viktigt för den där moralens skull. Blanda in sig själv dä-
remot, det gör man hela tiden. Ibland mer uttalat och ibland kanske mer genom ett 
personligt språk. Tidigare har det nog funnits tankar om objektivitet. Objektivt my 
ass säger jag. Sånt öppnar bara för massa skitsnack om eviga värden och hierarkier 
och objektiva sanningar. Det är typiskt för 1900-talsgubbarna. Nej, för mig gäller 
det här med att vara personlig utan att vara privat.

Som feminist och konstnär kan jag ibland känna att jag måste tycka att allt som andra 
kvinnor gör är bra. Och att jag ibland tappar bort mig i den känslan. Att jag inte vet längre 
om jag får tycka att nåt är dålig konst om den är gjord av en feminist eller kvinna. Det 
jag är räddast för i världen, är väl att bli en sån där som du beskriver att några av dina 
äldre kollegor är, som trycker ned unga tjejer p g a avund. Men är det inte också en form 
av förtryck att inte våga vara kritisk mot en kvinna? Känner du överhuvudtaget igen dig i 
det här (eller är det bara jag som är ond) och hur hanterar du isåfall problemet?

Visst är det fel att inte våga kritisera en kvinnlig konstnär för att hon är kvinna. 
Oavsett om det är en diskriminerande man eller avundsjuk kvinna som är kritikern. 
Det är, som du säger, verkligen att förminska en konstnär till bara ett kön. Men 
jag tycker ändå att det är viktigt att man stöttar varandra också som kvinnor i en 
manligt dominerad konstvärld, fast det kan man ju göra på andra sätt. T ex upp-
märksamma kvinnliga konstnärskap i intervjuer och göra dem synliga. Och hjälpa 
varandra med kontakter och råd eller göra saker tillsammans. Kvinnor lär sig tidigt 
att bedöma varandra hela tiden, och därav den “kvinnliga avundsjukan”. Det finns 
liksom så lite plats för kvinnor i t e x media så alla måste slåss med varandra hela 
tiden. Men man behöver ju egentligen inte alls bedöma varandra på det sättet, det 
är bara ett skitdumt manligt påhitt att det ska vara så och det slår bara tillbaks på 
kvinnorna i slutändan. Jag kan inte minnas att jag har tyckt könsaspekten har spelat 
någon roll för mig någon gång. jag skriver ofta om kvinnliga konstnärskap och oav-
sett om jag sågar eller hyllar så skriver jag i alla fall om dem för att jag tycker att de 
är värda det. Det är ju mer än vad många manliga kritiker gör faktiskt. Visst kan det 
också vara så att jag lättare kan identifiera mig med kvinnors konst i vissa fall, när 
de berör erfarenheter av att vara kvinna idag som man kan känna igen sig i.

Har du någon kritikerförebild?
Nej. Särskilt inte i Sverige. Men jag tycker att Catherine Millet är bra. Alltså jag 
försöker inte skriva som hon men det här med att hon är synlig, provokativ och 
modig. Hon pratar om konst ena dan och ger ut en bok om sina erfarenheter av 
gruppsex den andra. Här i Sverige skulle det vara helt otänkbart att göra så som 
konstkritiker. Men det finns någon star quality kring henne.

Hur skulle du vilja att det vore att vara ung, kvinnlig konstkritiker idag?
Svår fråga! Jag tycker nästan att det är bra att det är lite kämpigt ibland, för att 
det ger kraft och energi. Det måste väl gälla dig som kvinnlig konstnär också? Att 
det finns saker som man hetsar upp sig över, som får en att känna att det man gör 
är viktigt. Konstkritik som är blasé eller ordbajs borde dö. Fast det är klart, man 
önskar ju att det var lättare också så man slapp ha ångest jämt.

Hur skulle du definiera en konstkritikers uppdrag?
Om jag ska göra det kort: dels granska konsten. Som jag skrev förut, konsten har 
skitmycket makt och makten måste granskas. Och dels uttrycka åsikter, tankar och 
idéer om konsten. Sen blir det ju andra saker också, automatiskt: uppmärksamma, 
värdera och diskutera konsten. Ge den sammanhang och röst i det offentliga. Och 
diskutera med konsten! Jag tycker att konstkritiken i första hand är konstens bästa 
kompis.



INgRESSTEXT INgRESSTEXT INgRESSTEXT

Kaya Ålander berättar om Röda Bönor:

Vi började 1973 inför 8:e mars (tror jag) då vi samlades, övade in några kvinno-
sånger och sen skildes igen för att återförenas senare på året. 1974 började vi repa 
regelbundet och fick mer spelningar och började så smått skriva egna låtar. 1975 
gjorde vi genombrottet, så att säga, och spelade in den första skivan 1976. Då var 
vi förutom mej, Charlotte Adlercreutz-Carlsson, Mona Eklund, Marianne Gissels-
son, AnnBritt Kronlund, Kjerstin Norén, Gunilla Szémenkàr, Eva Wahlne och Eva 
Westerberg.

Efter den första skivinspelningen turnerade vi mycket och spelade in skiva 
nr två 1978. Då hade Kjerstin Norén och Eva Wahlne slutat och vi var alltså sju 
personer.  Vi utökades med Pia Ahrenhill kort efter den skivinspelnigen och sen var 
vi dessa åtta pers fram tills vi la av 1981. Vi hade mer eller mindre oskrivna regler bl 
a att det skulle va enighet om beslut som var viktiga, d vs vi kunde inte majoritets-
rösta igenom några frågor. Det här kunde bli rätt tidsödande men var nog väldigt 
bra för gruppens sammanhållning. Vi var väldigt lojala mot gruppen och genomförde 
vårt arbete himla bra även om det fanns konflikter på gång ibland. Vi var väl ganska 
tidstypiska med en feministiskt och socialistiskt orienterad samhällssyn.

Hur har tiden med Röda Bönor påverkat dig?
Musikaliskt fick den tiden mig att satsa på att bli sångerska, vilket ju var bra ef-
tersom det är rätt för mig… Men jag fick också med mig mycket av mitt politiska 
synsätt, ”ränder” som aldrig går ur.

Vad gör du/ni gör idag?
Ja, som jag sa är jag sångerska, (sångpedagog och körledare), en är docent och 
forskar, två är lärare, en bibliotekarie, en forskningschef, en förskollärare och en 
psykolog. (två sjunger i kör på fritiden).

Vilka mål uppnådde ni på sjuttiotalet?
Oj! Det var svårt att svara på! 1975 kom ju den fria aborten, men den frågan hade 
nog börjat beredas långt tidigare. Viktigt är det dock att man inte kan ta något för 
vare sig givet eller evigt. Det finns ju folk som fortsätter att arbeta för att abort-
friheten ska inskränkas eller rent av slopas igen. För övrigt är det väl så att tiden 
får utvisa vilka förändringar som kan ha haft sin upprinnelse i 70-talets feministiska 
rörelse.

Vad gjorde ni för fel då?
Vi gjorde säkert massor av fel, men idag tänker jag sällan på det. Vi var alltid  väldigt 
självkritiska och dessutom olika så vi hade många ideologiska diskussioner. Ibland 
kan jag tänka att vi kanske siktade in oss för mycket på männen som måltavla, men 
kom vi på att vi måste få männen att hänga med i frigörelsen – typ.

Hur ska man få med sig männen in i kampen?
Om kampen gäller gemensamma mål och båda har att vinna, vilket är sant, så ska 
det väl inte vara så svårt. Det gäller att inte kränka varandra eller heller låta sig bli 
kränkt.

Jag har hört ryktas att det inte var så lätt alla gånger, att vara feminist på sjuttiotalet, att 
ni blev rätt motarbetade av av era manliga, politiskt aktiva, kompisar, att de inte var så 
plyschmys-unisexiga som vi sjuttiotalister fått lära oss. Stämmer det?
Oops, det fanns nog både - och, men visst var det ofta så att klasskampen skulle gå 
före kvinnokampen. Man fick ofta höra det. Och sen vad det gällde den ”sexuella 
frigjordheten” så gick den många gånger ut på att man var fri i den meningen att 
säga ja till en invit men inte att säga nej. Dessutom är vi människor så rädda när 
vi är unga och feminister skrämmer nog lite både då som nu, med sin frispråkighet 
och sina krav.

Hur pass engagerad är du i den feministiska kampen idag?
Jag kan inte säga att jag är aktiv på det sättet att jag tar initiativ till en massa aktio-
ner av olika slag, däremot är jag aktiv i mitt medvetande när jag lever i vardagen 
och möter världen.

Vad tror du det beror på att så många aktiva feministister får nån sorts bakslag på äldre dar?
Kanske kan det delvis bero på att vi som unga har en så stark tro på att förändringar 
ska kunna gå snabbt och kanske rent av smärtfritt, sen upptäcker vi förhoppnings-
vis att det tar betydligt längre tid, att inte ens vi själva förändras särskilt snabbt ens 
om vi försöker. Det viktiga är väl då att inte ge upp, utan inse att vi alla är en del i 
ett långsiktigt projekt.

Vad ser du för likheter/olikheter mellan dagens feminism och sjuttiotalets?
En del saker som vi diskuterade på 70-talet är inte lika aktuella idag, som abortfrå-
gan, daghem åt alla barn m m. Samtidigt som andra saker är minst lika aktuella, som 
kampen mot porr och prostitution dvs det sexistiska förtrycket. Idag har man ju 
också fått fram andra sidor av detta problem i ljuset, som det inte fokuserades lika 
mycket då som typ trafficking och framför allt sexuellt utnyttjande av barn.

 Vad skulle du vilja ge för råd till dom i den nya unga feministvågen?
Att alltid komma ihåg att jobba med sig själva, att vara ärliga mot sig själva. Att söka 
kärleken i sitt hjärta och utifrån den göra sina val och gå framåt i livet.

Vad skulle du vilja ge för råd till alla människor på den här jorden generellt?
 Samma sak, skulle jag tro. Det är ju kärleken som är räddningen för oss människor 
på jorden, kärleken till livet, till skapelsen, till medmänniskorna, och inte minst till 
sig själv. Det här är himla lätt att skriva och lika komplicerat att greppa, för att 

inte tala om hur svårt det är att göra! Men man behöver inte bli bäst, även små 
förändringar är förändringar. Däremot kan man se hur det etablerade samhället 
blir allt kyligare, små människor far illa och det kommer att leda till stora problem 
i framtiden.

Äsch det här blev visst lite mycket, men det är så lätt att förlora sig i dessa 
frågor och det är så stort som… Jag vet inte vad!

Vilket är ditt starkaste feministminne? 
Det finns flera, men jag väljer ett från en turné med Röda Bönor, jag tror det var 
på Sprängkullen i Göteborg. Vi sjöng P-Operan (Preventivmedels-Operan) och den 
slutar ju med att vi sjunger ”... Så för att spermierna ej ska komma ut, så slå på 
kuken en knut!”. En rätt drastisk knorr som vi gillade, och just när vi sjunger detta 
tittar jag ut på publiken och ser hur två killar lite diskret och nästan automatiskt 
lägger det ena benet över det andra som för att skydda sig. Jag tyckte först det var 
väldigt lustigt, men insåg sen att det troligen inte var lika entydigt kul för dom. Och 
nu när jag sitter och skriver detta så slår det mig att, kvinnor av tradition ska sitta 
med benen ikors medans karlar kan sitta bredbent!

Har du något visdomsord?
Make love – not war!!!!  Slitet och utnyttjat men så himla sant. Tänk bara om du 
börjar med dig själv och t.ex. går in i ditt eget inre, magen, hjärtat. och väljer… 
Och att varje människa är lika mycket värd, oavsett vad hon presterar och att ingen 
är förlorad

Vad hade Röda Bönor för budskap?
Budskapet hittar man i våra sånger. Vi var noga med att vi skulle kunna stå för det 
som vi sjöng och vi diskuterade ofta texterna. 

Kan du inte skicka med en låttext så att vi hajar Bönornas budskap? 
Jaha du, det är lite knivigt, ofta blir sångtexter nåt annat när man läser dom än när 
man sjunger dom. ”Vi ska gå ut tillsammans” har jag alltid gillat, jag gillar att den 
bitvis är så poetisk, men det är svårt att välja, det finns så många som är bra. Egent-
ligen kanske vi skulle ge ut dem? De flesta känns ju rätt aktuella tyvärr…

Vi ska gå ut tillsammans:

1. Vi ska gå ut tillsammans systrar i ett nytt liv
hand i hand strömmar vi ner för gatorna
och vi svämmar över vägarna i bredder
med  vår glädje spränger vi gränserna

Refr. Aj, aj, aj, aj, om vindarna blåser mot oss
skuldra vid skuldra stöder vi varann
Aj, aj, aj, aj, om vindarna blåser med oss
delar vi med oss av det vi kan

2. I himlavalvet ska vi spegla våra ögon
och aldrig nånsin vänder vi om igen
ja, vi ska kämpa emot skuggor och mot spöken
som dröjer i den bräckliga gryningen

Aj, aj, aj, aj, om vindarna blåser mot oss…

3. Alla vi som jobbar nu på sjukhus och på daghem
och vi som sliter på fabriker och kontor
vi ska alla vara med och skapa dagen
som ger åt var och en efter behov

Aj, aj, aj, aj, om vindarna blåser mot oss…

4. Vi har styrkan i gemenskapen och kampen
och med vår kunskap krossar vi byråkratin
ja överallt ska feminismen vara vårt vapen
som förändrar och förbättrar våra liv

Aj, aj, aj, aj, om vindarna blåser mot oss…
 
( Röda Bönor: Text: Gunilla Szemenkàr, Musik: Mona Eklund )
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   Kaya Ålander 

Jazz- och vissångerska med utstrålning, stor närvaro och en varm och vacker 
röst. Under de senaste drygt 25 åren har  Kaya sjungit i alla sorters 
sammanhang, från stora konserter till små Café-lokaler och privata 
fester, i Sverige såväl som utomlands bl a i  Argentina, Spanien, 
England, och Finland. Hon uppträder både med eget gitarrackompanje-
mang och med ensemble. Hon har sjungit i TV och radio. På sjuttio-
talet deltog hon i musikgruppen Röda Bönor som gav ut två album 
och sen dess har hon givit ut ett soloalbum och ett tillsammans 
med skådepelerskan Carin Ödquist.

I Kyrkliga sammanhang har hon deltagit i olika typer av 
mässor, vid barndop, bröllop och begravningar (även borgerliga), 
samt vid församlingsaftnar och andra evenemang. 

Kayas breda repertoar och stora kunskaper gör att hon kan 
sätta ihop ett programförslag som passar för i stort sätt alla 
sorters sammanhang. Kaya är utbildad sångpedagog och körledare 
och leder olika röst och sång workshops.

Färdiga Program:
Jazzprogram tillsammans med Lars Sjöstens kvartett, jazzstan-
dards och evergreens där bluesen har sin givna plats.

”I Grunden Handlar Allt Om Kärlek!”
Den kärlekslängtan alla hyser och den kärlek vi bär inom oss kan 
ta sig lika många uttryck som det finns människor.

”Varför vi sjunger”
Sånger på olika språk för fred, miljö och samförstånd varvat med dik-
teroch texter.

”Svenska Medeltidsballader”
Musikföreläsning om svenska medeltidsballadens historia, uppbyggnad och form-
språk. Under föreläsningens gång ges musikaliska exempel där även publiken kan få 
sjunga med.

”Jag kommer av ett brusande hav...”
Evert Taube i ord och ton med Kaya Å & Carin Ö. Kaya Ålander och skådespelerskan 
Carin Ödquist framför sånger och texter av Evert Taube sammanvävt med berättelser 
ur hans liv. Sångerna och dikterna finns utgivna på CD och kassett)

”Som man bäddar får man ligga…”
Sånger av Hans Eisler och Kurt Weill – kompositörerna runt Brecht. Tillsammans 
med pianist.

”Aktuell Rapport”
Två feminister från två generationer möts i en sång och spokenwordföre-
ställning. Kaya Ålander och Fia Sandlund sjunger och läser texter från 
nu och då, alla lika aktuella.

Kontakt: kaya@songline.a.se

www.missuniversum.nu

foto:Ulla Lemberg
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Det här kanske hjälper

Tack Ylva Kjellsdotter  och katten Vincent. Ni skulle egentligen ha varit med på bild 
men jag glömde aurafotot i ateljén! När jag blir rik ska jag först ta med er på en resa. 
Vi ska vara borta i flera månader i New York, Budapest, Wien, Lissabon, och Island.

Sen, efter det, ska jag jag köpa två hus åt oss: Ett torp med varierande utsikt, kor och 
körsbärsträd, plus ett hus i Italien i den där lilla byn, ni vet vilken. Och sen ska vi ha 
en bil, en cabriolet. Och världens skivsamling. Och Agaspis. Jag lovar.



Det här eller: 



KaSTaS



KaSTaS



PROBLEMS



Gubbgalleristen

Jag och min kompis gick till ett Vernissage på 
ett utav Göteborgs tuffare gallerier. Vi kände 
galleristen men det gjorde alla där. Det fanns 
en video som man kunde sitta på golvet och 
titta på och en bäbis, som råkade vara galleri-
stens dotter, krälade omkring på golvet och 
kom oroväckande nära trappan gång på gång. 
Pappan/Galleristen, såg till att putta sin lilla 
dotter mot oss hela tiden så att han ostört 
skulle kunna mingla med andra viktiga kultur-
gubbar.

—Sitt ned och chilla med tjejerna Lisa! Sade 
han om hon ville smita.

Bäbisen gurglade och bet på min väska. Jag 
blev tvungen att rikta hela min uppmärksam-
het mot den för att den skulle hålla sig vid liv.

Så kan det gå om man är tjej och vill gå på 
konstutställning: Att man slutar som barnvakt 
alltså. Tjolahopp, tjolahej! Tänk inte på mig!



Min kusin Ingrid  2002



* DU kan läsa mer om Stig Larsson längre fram.

*



Bild: Algen Gonyostomum semen, även kallad 
gubbslem, ökar i svenska sjöar. Detta har inne-
burit problem som exempelvis igensättning av 
filter i råvattenintag. Då gubbslem dessutom kan 
orsaka kraftiga hudirritationer har allt fler sjöar 
fått stängas för badande.

Sverige mest överskattade konstnärer:
Felix Gmelin 
Jonas Dahlberg
Karl-Mikael von Housewolf 
Dorinel Marc
Ernst Billgren 
Lars Wilks
Lars Nilsson
Pål Hollender
Dan Wolgers

När jag skulle ställa ut på Marianne Lindberg De Geers utställning på 
Maneten i Göteborg i samband med Göteborgs filmfestival. Utställningen 
hette To have and have not:

Min nya grej är att ge utrymme åt unga tjejer sade Marianne och lät oss, 
mig och tre andra studenter gå före i kön på hotell Riverton. Det här är 
mina konstnärer, sade hon till dom som vi gick förbi. Ni får göra vad ni 
vill i galleriet, sade hon till oss, så jag hängde bl a upp en text på väggen. 
Har du gått på Hovedskous frågade Marianne? Ja, sade jag. Fyfan, 
vilka svin dom var där,  dom var så taskiga mot mig. Dom fördröjde min 
konstnärliga karriär med tjugo år. Dom sade att jag var så dålig och 
gjorde fel när jag egentligen var jättebra och gjorde rätt och det har ju 
blivit bevisat nu. Men så har jag också slösat bort min tid på annat. Ojdå 
sade jag vad taskigt. Nästa dag på Vernissaget när Amelia Adamo var 
där: Nä nu får du ta ned din text, sade Marianne, no offense men den stör 
min videofilm. Så fick jag ta fram en stege mitt under själva vernissaget 
och klättra upp och ta ned den där texten för jag tror att Marianne tyckte 
att den var äcklig (för det var den). Sen mådde jag dåligt resten av veckan 
på grund av det här. Men min konstkarriär blev inte så fördröjd iallafall 
och det var väl tur.

När jag bodde i Göteborg, tog 
jag dagen som den kom, jag 
kunde sitta på café hela dan. Det 
kan jag inte längre.

Evys tips:

Jag fick ett råd en gång. Av en 
konstnär som heter Evy Palm. 
Hon hade varit aktiv i Guerilla 
girls och arbetade i många år 
på Konstfack där hon bland 
annat hade i uppdrag att bygga 
upp ett feministiskt bibliotek. 
Henne måste jag prata med, 
tänkte jag och ringde upp för 
att fråga om jag fick intervjua 
henne till en film som jag ville 
göra. Hon kommer nog tycka 
att det blir jättekul, tänkte jag. 
Men… Hon blev nästan sur. 
Sade att sluta genast med det 
där. Det är så tröttsamt med 
det där att kvinnor ska hålla 
på med varann och göra grejer 
med andra kvinnor. Jag har 
redan hållit på så mycket med 
sånt där och jag lovar dig att jag 
ångrar mig. Vill du ha ett tips? 
Bli ärkeegoist. Det är ärkee-
goist du ska bli. Har du fått 
pengar för det där eller kan du 
avbryta?
Jag har inte fått pengar sade 
jag men jag kan verkligen inte 
avbryta…
Fan, vad synd, jaja du får väl 
göra klart det då men lyd mitt 
råd: Sluta göra kvinnosakssaker 
och bli ärkeegoist.
Har du nån kille?
Näe, sade jag.
Är du lesbisk?
Näe,sade jag.
Okej, förr eller senare kommer 
du kanske att vilja ha en familj 
och det tycker jag att du ska 
ha. Och då är det bara att bita 
ihop. Skaffa dig nån som inte 
håller på med konst och sånt 
för det är bara hopplöst och 
kom ihåg, bli ärkeegoist, skaffa 
dig nån som kan ta hand om 
familjen. Var stenhård, städa 
aldrig.
Men nu ska jag gå på middag 
på Operakällaren och sen är 
det vernissage på Liljevalchs. 
Hejdå.

Patriarkatet är en hierarkisk struktur där kvinnor underordnas män. Systemet ger gruppen män makt över 
gruppen kvinnor i samhället. Det hindrar inte att enskilda kvinnor kan få makt inom systemet, på samma 
sätt som enskilda män kan fråntas makt, men bara under förutsättning att underordningen av kvinnor bibe-
hålls. För det är det som är själva poängen med patriarkatet.
 
Patriarkatet har rötter i feodalsamhället och det gamla bondesamhället. Där var det ett öppet fungerande och 
fullt lagligt system för att bevara den ekonomiska och politiska makten inom en stam, en klan, en släkt eller 
ett hushåll. Kvinnorna var egendom. Giftermål betydde att de bytte ägare. Full kontroll över kvinnornas 
sexualitet och barnafödande krävdes för att upprätthålla systemet.
 
I dagens samhälle tar sig patriarkatet andra uttryck. Rösträtten, lagstiftning, välfärdsreformer och jämställd-
hetsarbete har stärkt kvinnornas ställning och förbättrat deras livssituation, men den patriarkala maktstruk-
turen består. Det är männen som sitter på de tunga politiska uppdragen i församlingar där de avgörande 
besluten fattas. De dominerar företagsledningar och bolagsstyrelser och de fackliga organisationernas 
ledningar. De är överrepresenterade på höga chefsposter i både privat och offentlig sektor.
 
Kvinnor yrkesarbetar i stort sett lika mycket som män, men med sämre lön och under andra villkor. Kvinnor 
får lägre ersättningar i socialförsäkringssystemen och står för det mesta av det obetalda arbetet. Det sexu-
aliserade våldet är utbrett. Från att ha varit öppet och fullt lagligt har patriarkatet utvecklats till ett olagligt 
och mer eller mindre väl dolt förtryckarsystem.

(Texten är snodd från Vänserpartiets hemsida)

.

DUM:
Beklagar! Du har just nu Satur-
nus i hård aspekt till din egen 
Venus och det innebär att du 
upplever mycket problem och 
svårigheter i dina relationer.
Kanske har du helt levt i en illu-
sion som nu blir ohållbar och du 
blir lämnad ensam. Du kan kän-
na det som att du inte har någon 
kontroll över vad som händer. 
Det kan vara en auktoritetsfigur 
som styr och ställer över ditt liv 
och du kan inte komma loss och 
göra något åt det som sker.
Samtidigt påverkar Pluto starkt 
din Merkurius, vilket gör att ditt 
sätt att tänka och kommunicera 
förändras. Förmodligen hävdar 
du dig själv väldigt hårt och kör 
över andra människor i din iver 
att dela med dig av nya insikter.
Kort sagt,det blir en tung period 
för din del där du måste kunna 
hävda dig själv i relationer utan 
att det går ut över andra.



Sara och smutsen.

Vi träffas en varm sommarförmiddag vid Medborgarplatsens tunnelbanestation – uppgång 
Folkungagatan. Jag kommer gående eftersom jag helst inte åker tunnelbana och Sara står 
där och hänger med ena axeln mot hörnet. Hon ser ut som en som är på sin vakt, tänker 
jag innan hon vänder sig om och hon ler ett sånt där leende som får mig att känna att allt 
är okej, att aldrig mer behöver jag vara rädd, för det finns folk som bryr sig, det finns folk 
som kommer att stanna på gatan och fråga mig hur jag mår den dagen då jag ligger där i 
mina egna spyor eller nedstucken med kniv eller vad jag nu gör. Vet inte om jag ska skaka 
hand eller inte. Vet inte om hon kommer att tycka att det är äckligt. Men bestämmer mig 
för att göra precis så som jag skulle ha gjort om jag inte visste. Att det är det som är att 
visa respekt, i det här fallet.

Först tar vi en kaffe på ett fik som Sara har valt. Helatiden stirrar jag mot hennes 
händer och tänker på om hon tänker på bakterier och på om hon ser att jag stirrar och på 
om det gör henne upprörd. Hon gick på toaletten först, innan hon beställde juice istället 
för kaffe som hon tänkte ta först men som hon säger; det speedar upp en tyvärr. Kanske 
tvättade hon händerna inne på toaletten? Sen pratar vi mycket om psykofarmaka, om 
för och nackdelar med medicin, om att tappa sexlusten och om gener eller inte. Sara är 
mycket öppen, hon är så öppen att jag nästan vill säga till henne att: hej ta det lugnt, det är 
fantastiskt att du är så öppen men du vet väl om att det finns ondingar där ute, som bara 
går runt och väntar på att få sätta tänderna i små godhjärtade, urstarka småtjejer som du, 
som klarar av att starta upp musikfestivaler på egen hand och flytta till Stockholm själv från 
landet, bara för att ni, just det, öppnar er? Akta dig Sara, vill jag säga. Akta dig!

Så tar vi tunnelbanan till Centralen tillsammans för att sedan byta till pendeltåget mot 
en förort som jag en gång bodde i själv för sisådär en 13 år sedan. Jag berättar lite om hur 
det var då. Vissa saker stämmer fortfarande tycker Sara, andra inte. Jag tänker att det var i 
den här förorten som jag fick se farligheten för första gången, alltså den riktiga farligheten, 
den som man kan dö av och jag tänker att det är ett sammanträffande att det är hit vi ska, 
att det är här som Sara bor. Guds mening, tänker jag att det är, för det är ett uttryck som 
jag lärt mig av min nya kompis Kaya som är lite lik Sara på ett sätt, och som är en person 
som jag tycker väldigt mycket om.

Så ska vi prata om smutsen:
S: …Jag brukar alltrid samla upp kisset . Det samlas i hörnan och så börjar det lukta… 

Så, hon får mer mat sen. (Sara pratar om sin hamster Blondie).
S: Där är hon, Blondie, nu har hon vaknat!  Hej råttan, hej Blondie,  säg hej till Fia!
B: Nosar:
S: Oj, jag hade visst tvättat händerna, nu blir du blöt!
B: Nosar igen rakt in i mikrofonen.
F: Men du tycker inte att det är äckligt med buren och så?
S: Näe… jag hade en hamster när jag var elva också,  och då tyckte jag verkligen att 

det var jätteäckligt, då fick min mamma sköta allt sånt där, så man kan väl säga att det är 
en förbättring att jag tål hamsterbajs.

(Sara stoppar tillbaka Blondie i buren, tvättar händerna en, två, tre gånger, innan hon 
sätter på kaffe, sen tvättar hon händerna ytterligare en gång innan hon börjar berätta om 
smutsen:)

S: Nej men det var precis i början då, så hade jag råkat lägga armen i ett fågelbajs, det 
var i Italien. Det var lite grann en brytpunkt. Jag blev liksom tvungen att bestämma mig för 
om bajs var äckligt eller inte. Jag fick världens ångest av det där, för det var en svårtvättad 
ylletröja så det hade ju blivit väldigt besvärligt att tvätta den. Men så bestämde jag mig ial-
lafall för att det var äckligt,  vi blev tvungna att kasta tröjan, trots att den var ny, och sen 
dess gick det bara utför. 

(Tänker)
S: Nu är jag bättre, men som du ser så tvättar jag händerna ganska ofta.
F: Hur är det då? Berätta!
S: Hemma känns det ju ganska tryggt för då vet man ju var det är rent och var det är 

smutsigt… Köket är inte värsta stället… 
(Vänder sig om, ser sig omkring i köket).
S: Köket är inte så farligt. Toan är värst.
F:  Vad är absolut äckligast här hemma?
S: Toaborsten, toaborsten är äckligast, på terapin så skulle jag hålla på att greja med 

en toaborste som träning och i början gick det liksom bra men sen upptäckte jag att det 
fanns såhära prickar på den.

(Tänker)
S: Så tyckte terapeuten att jag skulle ta längre ned på skaftet mot själva borsten som 

de hade tagit fram direkt från toan på det där psykstället, och det var, det var riktigt riktigt 
äckligt alltså.

(Tänker)
S: Och det tycker jag att, det är väl inget som normala människor gör heller alltså?
F: Vad är normalt och onormalt äckligt? 
S: Jag brukar tänka på det där att smuts, det är liksom fel sak på fel plats. Fast det är 

lite svårt att gå efter det helt. Det är ju olika vad man tycker är fel och så där. 
F: Vad är det smutsigaste som finns? 
S: Alltså höjden av smuts är ju liksom BAJS, det tycker jag är äckligt. Men jag tycker 

att det är så svårt ibland för om man liksom frågar en människa, om de tycker att bajs är 
äckligt, så svarar de att de tycker att bajs är äckligt, de har liksom inga problem med att 
gå på toalaletten och sådär, men för mig blir det väldigt jobbigt när de svarar att de tycker 
att bajs är äckligt för då tycker jag att då bekräftar de liksom mina tankar och då tycker jag 
att det är jobbigt när jag ska gå på toaletten. Det skulle vara lättare t ex om jag tyckte att 
gräs var väldigt äckligt, då skulle folk inte svara att det var äckligt om jag frågade, då skulle 
det vara mycket enklare.

(Tänker)

S: Jag vet inte riktigt var jag ska dra gränsen liksom. 
(Reser sig upp, går efter kaffe, espresso ur espressokokare) 
S: Vill du ha kaffe? Jag ska nog inte ha nåt själv faktiskt, jag blir så konstig…
F:  Tack, Vad tycker du om  annat bajs, t ex djurbajs?
S: Hmm… Hundbajs är äckligt… kaniner har jag lärt mig att acceptera, bebisar kom-

mer också in i en  annan kategori…
F: Hästbajs då?
S: Tjaaa, det är väl inte riktigt lika farligt som hundbajs. eller människobajs… Det är 

så konstigt, för egentligen är det ju mat som man stoppar i sig på ena sidan som man inte 
tycker är äckligt  då, men så bara kommer det ut på andra sidan och är plötsligt totaläck-
ligt. Och då är det just det här att när man försöker fråga folk om de tycker att bajs är 
äckligt så svarar de ja, och då sitter man där igen.

F:  Om du går på toaletten efter att nån annan har bajsat, påverkar det din syn på den 
personen?

S: Vissa kan ju liksom gå på toaletten och säga att nu ska jag gå och bajsa ha ha och det 
kan jag inte rktigt förstå hur man kan klara av att göra… Ha ha men det är klart att jag jag 
har lite problem just med det där, för jag tänker ju så mycket på att toaletten inte är ren.

F: Tänk om det är du som har rätt då? 
S: … Aaa shit alltså aaa det är ju det som jag alltid har sagt.
F: Är det skillnad på din smuts och andras smuts? 
S: Jag har ju faktiskt lättare att acceptera andras smuts än min egen smuts, samtidigt 

så, om det är helt okända människor, då kan det liksom bli mera farligt på nåt sätt. En äck-
lig toalett hemma, den skulle jag kunna tycka var rysligt äcklig men jag  skulle veta att det 
intevar farligt. Men en rysligt äcklig toalett på en krog t ex,  det skulle jag också tycka var 
äckligt, men dessutom kommer det in nån mera farlighetskänsla i det då. 

F: Vad då för farlighet?
S: Ja, det kommer in nån smittsam del också i det hela. Men jag jag försöker som sagt 

också tänka att om de andra liksom tycker att de är rena. Då går jag efter det. Jag kan 
liksom inte  bestämma över dem. Jag kan ju bara bestämma om jag är smutsig eller inte och 
där kommer jag väl ofta fram till att jag är det liksom… 

F: Vad är det i smutsen som är farligt? 
S: Ja, vad är det som jag är så rädd för? Även om jag skulle sänkas ned i en, jag vet inte 

vad, en balja full med bajs eller nåt så skulle jag ju antagligen inte dö liksom. Nä, det värsta 
är den där ångestkänslan man får när man tycker att man har blivit smutsig liksom. Det 
känns som att det är förstört, att det är kört liksom att man inte är bra, eller lika bra som 
andra på nåt sätt, det är väl det som är det värsta. 

F: Men om alla andra är lika smutsiga då?
S: Mm, fast det är det jag inte vet, och eftersom de själva inte anser sig vara det, måste 

jag ju gå på hur de ser det, jag vet ju inte om… de kan ju ha ha tvättat sig och så där.
F: Vad är det som kan vara farligt på en offentlig toalett då?
S: Förr var jag rätt rädd fär blod – AIDS, försökte ta reda på om det skulle kunna gå 

att bli smittad i ett extremfall via ett sår på handen eller nåt. Och de som jag pratade med, 
de kunde inte dementera det… så att… men det är jag faktiskt inte rädd för längre…

F: Är du räd för att ha sex? 
S: Nä, inte i vanliga fall men det är klart, med en totalt okänd person skulle jag vara 

det. Det är mer normalt att vara rädd för könssjukdomar det vet jag, men annars tycker jag 
inte att det är äckligt, såna kroppsvätskor har jag inte lika mycket problem med.

(Tänker)
S: Jag vet att första gången jag hamnade på PBU frågade de mig om jag tyckte att snor 

var lika äckligt… Det tyckte jag var en ganska konstig fråga… Det är klart att det är äckligt 
men inte riktigt lika äckligt. Men det ligger väl nånting i det kanske att jag borde tycka att 
det var äckligt det också.

F:  Vad brukar vara det första du tänker på när du vaknar på morgonen? 
S: Ofta när jag vaknar så brukar jag vara kissnödig… Och då blir jag rädd, att jag ska 

ha råkat smutsa ned nåt när jag sov, att det ska ha kommit kiss eller andra partiklar från 
min kropp över till lakanen så att allt är förstört av smuts.

F: Vad är det värsta som kan hända dig? 
S: Det skulle ju va typ att bajsa på sig… Det skulle ju va jättehemskt… eller att behöva 

gå på toaletten nånstans där det inte finns tillgång till vatten. Jag vet att det låter konstigt, 
för det måste ju liksom finnas mycket värre saker (suckar) men att det skulle verkligen vara 
en riktig mardröm (ryser).  Som du förstår så är jag inte så mycket för att tälta… Eller tänk 
att bli bajsnödig på ett ställe där jag inte kan duscha efteråt? Det är väl  en rätt realistisk 
hemskhet? Men liksom, jag ser ju alltid till att inte hamna i en sån situation… fast det krävs 
en hel del planering… Men det är bara att ställa in sig på att man alltid måste se till att ha 
tillgång till vatten. 

F: Hur ofta byter du t ex disktrasa? 
S: Hahaha, jag är inte så hyperhygienisk egentligen med sånt där. Det är nog när 

den börjar gå sönder,  kanske varannan månad eller nåt, och det är säkert fel ur bakterie 
synpunkt.

F: Du tvättar ju händerna ganska mycket, hur tänker du då , hur ofta måste du tvätta 
händerna? 

S: Det är det här med att jag måste tvätta händerna när jag går mellan olika saker 
på nåt sätt.

Om jag t ex håller på med soporna så måste jag tvätta händerna innan jag går över till 
att hålla på med nåt annat, det går väl ganska automatiskt tror jag.

F: Hur ofta tror du att du tvättar händerna varje dag ungefär? 
S: Få se nu… Vi skulle räkna ut det nångång på psykstället. Hur många gånger jag 

tvättade  mig på morgonen innan jag kom dit. Då tror jag att det var typ femtio gånger eller 
nåt. Men det är liksom lite olika tror jag.

(Reser sig, tvättar sig.)
S: Min tvättmaskin är min käraste ägodel, jag tvättar väl ganska mycket, speciellt det 

som hamnar på nederkroppen. Så tyvärr har jag väl nästan bara byxor.



F: Varför är det värre med kläderna på nederkroppen?
S: För att där kan det förekomma bajs eller kiss.
F: Vad tycker du om folk som inte tvättar sig?
S: Det är klart att de får strunta i det, det kan det ju finnas folk som gör… Det kan 

ju komma in folk om man sitter på pendeln som verkligen luktar och sådär. Och det kan 
ju vara jobbigt.

F: Vad händer dårå, vad gör du då?
S: Om det kom in nån som verkligen luktade kiss och skulle vilja krama mig liksom, 

det skulle jag nog tycka var rätt jobbigt, fast ja, man vill ju liksom inte att nån ska märka att 
man… Tänker nåt illa eller nåt om nån… Det är ju inget som händer så jätteofta att man 
hamnar i en situation där man ska krama en uteliggare men jag skulle nog ändå göra det om 
den typ ville, och jag skulle inte låta personen märka att jag tyckte att det var äckligt.

F: Jag tänker på det här att du tycker att din egen smuts är värre än andras smuts…
S: Förr tänkte jag att det hade med min uppväxt att göra… Min smutsperiod 

föregicks av en –  Jag är väldigt elak, jag är väldigt snuskig, jag kommer att hamna i helvetet 
period . Sen gjorde jag om det hela från ett andligt problem till ett fysiskt problem. Samti-
digt är jag inte fullt lika säker på att det beror på det idag… Det kan vara en kemisk balans 
i min hjärna också som är fel och att det är slumpen som gjort att jag hamnat på själva 
smutsgrejen liksom.

F: Vad var det som var så äckligt med dig på ett andligt plan och varför skulle du hamna 
i helvetet? 

S: Jag var en syndig och ond människa.
F:  Hur gammal var du då, när du var en syndig och ond människa? 
S: När jag var sju … Så lekte jag en massa snuskiga lekar. Och så fick vi ju lära oss att 

då kommer jag att brinna i helvetet. Jag hade nån bild av att allt som har med kroppen att 
göra är smutsigt… Att liksom underlivet såhära är nånting smutsigt såhära. 

F: Vad tycker du idag då? 
S:  Jag tycker ju att det är helt naturligt alltså, att såna saker är ju verkligen en del av 

ett barns utveckling men det var ju ingenting som jag fick lära mig. 
F: Hur var den där känslan av att upptäcka att du hade varit en smutsig flicka?
S: Ah, det var nog den värsta dagen i mitt liv såhär, och jag skulle ha kunnat gör vad 

som helst för att få vara en annan människa. Jag såg mig själv som helt förtappad. Så jag 
brukade typ bita mig i armen när jag sov och jag försökte liksom bikta bort det till olika 
präster.

F: Gick din familj i kyrkan?
S: Mina föräldrar är katoliker men de har alltid varit väldigt liberala, men jag satte 

liksom ihop alltihopa. 
(Tänker)
S: Det var väl mer så i min familj att det pratades inte om sex och så, om det hade 

varit nåt som jag liksom hade hört talas om som varken ont eller bra så… Men  så snap-
pade jag väl upp att det var någonting som man skulle hålla sig borta ifrån om det inte var 
under väldigt kontrollerade former.

F:  Vad tycker du om porr och sånt?
S: Det asså, jag tycker väl att folk ska väl kunna göra vad de vill så länge det inte går 

ut över barn eller djur. 
(Tänker)
S: Jag tycker inte om porrindustrin för jag tror ofta att de som råkar hamna där är 

folk som farit illa. Barnporr och djurgrejer och så där är ju värst, men om det är vuxna 
människor som vet vad de vill så har jag ingenting emot det sådär.

F: Ser du dig själv som en hämmad person idag?
S: Alltså fan, när jag var liten kan jag tänka att jag hade en väldigt stark sexualitet. Jag 

tror att mitt liv hade sett annorlunda ut och att min pubertet kunde ha varit annorlunda 
om min uppväxt varit en annan, att jag tillåtit mig själv att undersöka mer. Fast just idag så 
tror jag att jag har kommit över det och sådär mmm.

F: Så egentligen är det bara det här med bajset som finns kvar?
S:  …Och på nåt sätt är det lättare att tvätta sig än att bikta sig, nån gång i livet så slog 

jag liksom om, om det var ungefär då med måsskiten i Italien, då slog jag om, för jag orkade 
inte sitta och rannsaka mig själv mer…  och jag är inte heller så troende längre.

F: Men om tvättandet bara är en ersättning för bikten och om du nu vet att det som 
du gjorde när du var liten inte var fel, kan du inte också tänka såhär att då skiter jag väl i 
det här med att tvätta sig också?

S: Det där har jag tänkt på många gånger så egentligen borde det ju ha löst sig nu. 
Men då kommer det in,  att mitt i alltihopa så har jag det här tvångsproblemet, och om jag 
inte hade det med just bajs och smuts och sådär så skulle det gälla nåt annat… Så jag tror 
att det är det som gör att det inte släpper. Jag tror att jag alltid haft ett anlag, jag har nog 
alltid varit ganska noga och pedant och så där och tagit åt mig saker som en svamp sådär. 
Och nu så är det ett ocd-tvång men om jag vuxit upp i en annan miljö hade jag kanske varit 
jätterädd för nåt annat, för el eller spisen eller för att taket ska ramla ner eller nåt. 

F: Kan du känna dig förbannad för att det är så här för dig?
S: Det kan jag verkligen göra. När jag var yngre så kunde jag tänka så här att det 

kanske är nån sorts gudomlig prövning, att det är nån sorts omen, jag vet inte, idag är jag 
mer såhär att finns det nån Gud så finns det, eller så gör det inte det. Men när jag är på 
sånt humör att jag inte tror på Gud, då känns det så meningslöst. Att det var slumpen som 
gjorde att jag blev så här att det uppstod den här defekten i min Hjärna och sådär.

(Tänker)
S: Men ingen är väl perfekt, den här varianten har jag, andra har väl diabetes eller 

hösnuva, det här kan ju kännas ganska jobbigt förstås men det är ju klart, det finns väl 
mycket värre saker man kan råka ut för, vara utan armar eller bara att man är född till 
gatubarn eller vad som helst, så man har det ju ganska bra egentligen och jag kan ju tänka 
ibland att det är nåt såhära välfärdsproblem jag har, och om man verkligen skulle leva i en 
miljö där det bara gållde att överleva helatiden, då vet man liksom vad riktig ångest är på 
nåt sätt och då…

F: Så om du levde på gatan med en massa smuts och bajs så skulle det inte vara 
såhär?

S: A fast jag tror nog att man kan ha den här liksom, den här störningen ändå, jag 
tror nog att det är en sjukdom på nåt sätt för om man bor på gatan kanske man inte är så 
rädd för smuts men då kanske man är rädd för vad som helst som att himlen ska trilla ner 
eller jag vet inte… Men vad jag har hört så är det mindre vanligt i U-länder t ex. De tänker 
kanske mest på att inte bli döda. 

F: Hur tänker du då när du tänker såna tankar som att de har större problem än du 
och att dina problem är… 

S: Då känns det ju väldigt fjutttigt liksom, man önskar att man verkligen skulle kunna 
förstå vilket fånigt problem man har, då skulle man inte ha problemet och sen är man ju 
bara den man är och man känner bara till det man känner till.

F:  Du berättade förut att du jobbade på Konsum och att de har förbjudit piercings 
där… Du är ju piercad, vad tyckte du om det?

S: Det kändes ju ganska korkat för vad efter vad jag förstår det som så var det för 
att det var ohygieniskt. Och det är klart att om jag pillar på en piercing och sen rör om i 
köttfärs eller så med händerna så är det klart att det är äckligt men det skulle ju vara lika 
äckligt om jag kliade mig i näsan eller kliade mig i rumpan liksom så att det där håller ju 
inte liksom.

Ska vi gå runt lite härinne så att du kan visa mig var de äckliga punkterna finns?
S:  Mm okej, då går vi till sängen. 
(Går till sängen som är ett sovloft) 
S: Sängen är ju ett lite jobbigt ställe tycker jag för jag kan inbilla mig att, tänk om jag 

har kissat på mig? Det behöver inte synas för det kan ha hänt ändå. Och sängen är ju ett 
ställe som man är på rätt ofta och då blir det lätt ett ställe som jag tycker är äckligt.

F: Hur ofta byter du lakan?
S: Det kan vara olika i olika perioder. Men ja just att byta lakan… Jag har lite svårt att 

hantera själva liksom för jag måste bädda av sängen innan jag duschar liksom och själva 
täcket och kuddarna har väl blivit lite småäckliga de med och får inte smutsa ner golvet för 
jag har väl lite sådär att jag känner att smutsen hoppar och sådär.

Så vi har ju ett speciellt system för att få på påslakanet t ex att det som är utsidan får 
inte nudda golvet för då blir golvet smutsigt av att lakanet som jag legat på kommer emot 
golvet.

F: Sitter smutsen på täcket alltså?
S: Ja, det är ju lite jobbigt för det kan vara några partiklar av kiss eller bajs eller nånting 

på och då är de inte tillräckilgt rena tycker jag.
F: Sover du bra? 
S: Skönast sover jag på natten om det är alldeles nybytt… Oj, nu blir jag kissnödig He-

hehehehe… Men att aaa tyvärr är det ju så att om det är smutsigt så får man ju mer ångest 
men ibland om jag redan är smutsig då är det ju redan kört då kan jag var gladare… Är det 
okej om jag springer på toaletten? Jag är alltid såhär att jag blir hysteriskt kissnödig… Är 
det okej? Jag kommer tillbaka.

F:  Jag väntar…
(Väntar, kommer på att jag ska spela in spolljudet från toaletten för det kan bli ett 

snyggt intro till hela inslaget i radio, ställer mig utanför toaletten och väntar)
F: Kan inte du spola en gång till?
(kran och spolljud genom dörr)
S: Hördes det?
F: Avisst! Kan du berätta lite om hur det var därinne? För det lät som att du tvättade 

händerna ganska många gånger? 
S: A, det blir väl så kanske om man har torkat sig så tvättar man händerna och så drar 

man upp trosorna och så kanske man måste tvätta händerna en gång till liksom, för attt 
kunna stänga toalocket så att inte bacillerna hoppar. Och min avslutningsprocedur brukar 
alltid vara att jag måste tvätta händna upp till armbågarna… Mina kompisar brukar reta mig 
lite för det, eller min pojkvän främst kanske…

F: Hur ofta brukar du duscha på en dag?
S: Bra dagar två gånger på en dag,  men just nu är jag inne i en ganska duschig period 

faktiskt och ofta är det så här att när jag är på väg ut genom duschen så måste jag duscha 
igen och igen och skölja av mig igen, så det kanske blir femton små korta duschar liksom. 
Men där fösöker jag ju att bara bestämma mig för att nu lägger jag av, så två, tre gånger 
är vanligast. 

F: Hur är det i köket då?
S: Ja, sen brukar jag alltid tvätta händerna efter att jag diskat också men det beror ju 

på ifall jag tagit i handtaget till soporna t ex. Det där handtaget har jag lite problem med. 
Men min kille är väldigt sådär att han kan liksom tar, och så trycker han liksom ner med 
hela handen upp till armbågen i soporna.

F: Brukar du be din kille att han tvättar sig?
S. Usch det här är pinsamt… Eh jag försöker verkligen att inte göra det men ibland 

så gör jag det ändå och då brukar han bli sur och säga att jag inte får göra det och då säger 
jag att du gör som du vill men du rör inte mig efteråt typ.

F: Så du vill helst att han ska ha tvättat sig innan han tar på dig?
S: Ja, suck fast det är faktiskt så att jag vill inte att han ska ta på mig för att jag kän-

ner att jag är äcklig. och jag känner att ofta är det t ex när jag kommer hem och kommer 
utifrån som det blir så för då känner jag mig äcklig och då vill jag liksom bara direkt in i 
duschen och då kan han vara kramig och sådär. Det är aldrig han som är grunden till smut-
sen utan det är alltid jag… Och även om han är smutsig så är det alltid för att han har tagit 
på nåt som jag har smutsat ner liksom. Så att det är mer så.

(Tänker)
S: Nä, det skulle vara enklare om man inte smutsade ner sig jämt.



Det goda och det onda. Nånting som jag har funderat mycket över på sista tiden är godhet och ondska. Det blir ju lätt så 
när ens lillebror ligger och dör och Talibaner bombar World Trade Center ungefär samtidigt.  Att flytta från Södermalm 
till Gärdet kan leda till samma sak.
I torsdags var jag på ett symposium som handlade om globalisering inom konsten (jäsp, tänker du, nu blir det för internt, 
gud vad tråkigt, kan hon inte skriva lite mer om folk som knullar eller nåt?) Ja, ja skit i konsten då. Det jag ville säga 
var att mitt i slökvasidiskutionen, som egentligen skulle handla om, just det, globalisering inom konsten, men som bara kom 
att handla om var och ens utav talarnas ego, som vanligt, så hände det plötsligt nåt som fick mig att sluta upp att längta 
efter gratisfikat med chokladbiskvi som snart skulle serveras ute i foajén. Diskussionen avbröts nämligen av en galen konst-
kuratorkvinna som sade:
— In a way I found the action at September Eleventh very creative.
Det blev alldeles tyst. Så hördes en manlig stämma med amerikansk accent.
— Unbelievable. Totaly Unbelievable!
Kvinnan förklarade att terrorhandlingen hade satt frågan om ont och gott på sin spets och att den därför, på sätt och vis 
fungerade som ett fulländat konstverk. Och just när jag satt där och kände hur fördomarna mot den amerikanske mannen 
vällde ut ur varje por på min kropp och hur förtroendet för den latinamerikanska kvinnan bara fanns där så kände jag 
att nu, nu är jag mitt i känslan, mitt i situationen som de pratar om och egentligen så handlar det HÄR om globalisering. 
GLOBALISERINGEN finns i det här rummet och anledningen till att ordet globalisering finns måste bero på att det behövs 
för att det alltid är så spänt läge mellan människor vilket beror på att vi delar upp allt i gott och ont och att VI alltid är de 
goda och DE är de onda. Det handlar bara om identifikationsmöjligheter/svårigheter, och just nu kunde jag identifiera mig 
med kvinnan för att det passade mig som var ett barn av sjuttiotalet, som varit med och demonstrerat mot Barsebäck. Det 
goda och det onda fanns här i rummet och godhet hade inte ett skit med kreativitet att göra och äntligen tänkte jag att det är 
okej att jag alltid måste göra ond konst som handlar om dåliga saker. 
Det är också därför jag alltid har haft så svårt att gå i kyrkan, för jag kan inte köpa godheten. Jag tål den inte, jag är 
rädd för den, rädd att den ska påminna mig om min ondhet. För jag är ond. Det är alla.  Men jag har fattat att Gud är inte 
heller bara god. Han är allt och han är jävligt kreativ.

Middag hemma hos min kompis Lotta som jag gick på för att få träffa lite nya människor.  Och inte bara Sven.  Det kan bli 
kul tänkte jag. Men det första som hände när jag kom in i hallen, var att jag mötte Josef Fares och hans kompisar Roberto 
och Luis. Och då förstod jag direkt, där i hallen,  hur det skulle bli. Nämligen som vanligt.
20:00 Anländer till Lotta och hälsar på Josef, Luis och Roberto.
20:15 Vi börjar äta, Josef pratar om sig själv.
20:30. Roberto frågar vad jag gör. Jag säger att jag är konstnär. Jaså? Det är han också, på sätt och vis, men han skulle 
aldrig kalla sig konstnär för fuck institutionen. Han målar tavlor hela dagarna men skulle aldrig få för sig att ställa ut 
dem. Hur försörjer sig Roberto kan man undra?
20:45 Vi startar en feminist diskussion.
21:00 Josef och hans tjej? Börjar hångla i soffan där vi sitter.
21:10 Diskussionen fortsätter, Roberto är mycket upprörd.
21:20 Josef tar på mina överarmar och säger att de är sköna, att jag är en mysig tjej. Att han gillar mina armar på riktigt, 
det är gulligt. Ta det inte som ironi även om han är ironisk hela tiden. Ta det som en komplimang.
21:30 Roberto lutar sig närmre över bordet. Han ser mig djupt in i ögonen och citerar Nietzche.
21:40 Roberto krossar det första vinglaset. 
21:42 Han ber så mycket om ursäkt. Han som avskyr att förstöra andras saker! Han dammsuger under sin stol.
22:00 Roberto blir plötsligt arg på mig och säger att jag inte vet nåt om nånting, att alla konstnärer bara snackar ”fi-
kusspråk” i hans öron. Och jag ska inte tro att han bryr sig om feminism. Det är helt oviktigt, jävla lyxproblem för jag har 
ingen aaaaning om hur HAN har haft det.
22:10 Jag förklarar för Roberto att jag förstår ungefär hur han har haft det. Att jag förstår mer än vad han tror.
22:15 Roberto mjuknar. Han vill att vi ska leka en lek. Alla vid bordet ska se in i varandras ögon och säga det första djur 
vi kommer att tänka på. Jag vägrar, jag hatar ögonlekar.
22:20 Roberto tycker att jag förstört allting. Men han gillar mig ändå. Jag är en skärpt tjej och en riktig feminist. Dessutom 
diggar han tjejer som har maskara under ögonen, det tyder på fighting spirit. Då är man feminin, en riktig kvinna. Vilket är 
jag mest? Feminist eller kvinna?
22:22 Mest feminist. Att vara Kvinna vet jag inte vad det är.
22:23 Roberto säger att jag måste titta på hans målningar. Då kommer jag att förstå honom. Jag har ju ingen aaaning 
om vem han är.
22:24 Jag säger att det vet jag visst. Du är zigenare och psykopat. Roberto hajar till, och jag ser RESPEKT lysa i hans 
ögon, men han låtsas som ingenting.
22:30 Roberto är i gasen med sitt zigenarsnack. (Tidigare på kvällen när Lotta frågade var han kom ifrån så svarade han 
undvikande Världen, typiskt för den som vill dölja sitt ursprung och som känner SKAM och det gör zigenare, de känner 
SKAM, men de vill inte behöva känna SKAM de vill att hela världen ska veta och acceptera, precis som alla som blivit 
kränkta vill). Han sluddrar på Romani och visar upp ett kryss-format ärr, mitt på magen, orsakat av inget mindre än en 
jävla kniv. Det fick han när han skulle bli blodsbroder med en kille. Och gissa vilket datum de gjorde det på? Elfte september 
såklart. Men för sju år sedan. Hajaru? Och vet jag hur han föddes? Jo det ska han berätta, hans morsa hade fött hans 
brorsa först för han var tvilling såklart. Det här var innan läkare fanns, Hela den grejen med doktorer upptäcktes typ 
några år efter att Roberto blev till. Det kom in nån djävla spågumma och sade att det inte fanns nån mer unge därinne 
i magen. Sådå… vet du vad han fick göra? Han fick simma ut! Själv! Fattaru? (Roberto demonstrera vilka simtag han 
fick ta i luften). Hans morsa är zigenare men gifte sig med en nazist. Nu är det upp till Roberto och hans bröder att döda 
nazisten. Roberto har sju bröder och tre systrar och han är zigenare för helvete! 
23:00 Roberto och Josef går på toaletten och stannar därinne ett bra tag. När de kommer ut igen krossar Roberto det andra 
vinglaset. Den här gången är han inte lika ångerfull. Skitsamma liksom! Roberto tittar på mig och säger: Jag är kriminell. 
Sen sätter han sig bredvid mig i soffan och börjar ta på mig. Han berättar sanningar om livet som jag inte kan komma ihåg. 
Alltsammans låter väldigt smart.
00:00 Jag ser in i Robertos tunga ögon med jättepupiller och känner hans kropp emot min. Jag vill känna hans kropp emot 
min. Vill men inte vill.
00:10 Roberto gör reklam för sin kuk. Vet jag vad som är så bra med hans kuk? Inte? Jo, att den inte bara är så jävla 
enormt stor, men att den passar perfekt in i en fitta också, trots att den är sååå stor. Han vet hur han ska hantera den, säger 
han, och börjar jucka mot mig. Gylfen är öppen. Svettdroppar har brutit fram i Robertos ansikte, han mår inte bra.
00:20 Lotta tar fram en flaska med sprit från Kina med två döda ödlor i, som ligger och darrar och liksom juckar på 
varann, som Roberto gjorde mot mig nyss. Luis blir exalterad när han ser dem och vill genast äta upp dem. Han brukade 
fånga ödlor, du vet, när han bodde naken i Amasonas. Han och hans polare plockade såna där spetsiga grejer som sticker 
ut från vattnet, vad är det de heter nu igen? Vass, vass-strån du vet. Sen knöt de knut, som ett lasso, och väntade på ödlan. 
Bang! Så hade de kastat ett lasso om ödlans hals. Sedan bet de huvet av ödlan och åt det till frukost. 
00:30 Luis dricker ödlesprit som luktar nagellacksremover och spyr på bordet, men påstår att han har spillt.
00:40 Luis och Roberto går på toaletten, igen,  och blir borta ett tag. Lotta sänker musiken så att vi ska kunna höra vad de 
säger till varann. Vi får höra följande: 
— Jag spyr, jag spyr… 
— Jag med, fy fan, jag har spytt mer än du din djävla hora!
01:00 Roberto kommer tillbaka med blött hår. Han säger att han blev tvungen att spy, han hade fått i sig så mycket gift, men 
nu är han pigg och ska visa mig ett trick. Han lägger sig på golvet och börjar göra armhävningar.
01:10 Roberto har tränat klart för han spydde lite på golvet. Han brukar inte träna så ofta, ska jag veta, bara ibland, när 
han är förgiftad. Men han har bra kropp ändå na? Hans flickvän ser ut som Jennifer Lopez och han ska nog ringa henne 
snart.

01:30 Roberto krossar det tredje glaset. Den här gången vill han gnida fötterna mot glassplittret så att han ska skära sig 
riktigt jävla illa. Han vill att det ska göra ont. Ont ONT!
02:00 Josef ska gå.
02:20 Josef, Luis och Roberto står och jiddrar i hallen. Ta ansvar bara mannen säger Josef.
02:22 Roberto kommer in i rummet och sätter sig vid mina fötter. Ska du gå nu? Frågar han. Jag vill att du går nu, men då 
är du med mig okej? Inte springa iväg och köpa cigg och sedan försvinna eller vad VET JAG? Du är med mig FÖRSTÅR 
DU VAD JAG SÄGER?
Jag svarar att jag inte alls är med honom och att jag tänker stanna.
02:30 Roberto hojtar åt Josef att han stannar.
02:32 Josef ger Roberto sina nycklar. Lova att han ska dyka upp vid Medborgarplatsen kl 09.00 i morgon bitti? De ska 
filma. Josef har trots allt fått Tjugotvå miljoner för att göra den här filmen. Roberto säger att hans jobb går på tio minuter. 
Han ska bara göra några skisser.
02:45 Josef går. Roberto och Luis är kvar. Luis vill dricka kaffe. Det vill Roberto också, han behöver piggna till.
03:00 Roberto berättar att han inte vill knulla på mig. Han tänker inte komma nära mig ikväll, inte förräns jag har sett 
hans målningar. Fia, säger han. Jag vill inte knulla på dig, jag vill inte bli den pojkvän… Jag… Vet du vad jag vill bli? 
Din inspiration. Jag lägger handen på Robertos axel och säger att, du är redan min inspiration. Sedan lång tid tillbaka, 
redan innan jag träffade dig, var du min inspiration. Sen säger jag att han aldrig skulle få komma nära mig, men det känns 
som om jag ljuger. 
03:20 Roberto lutar sig över mig, tar på mig och viftar med sina händer i luften framför mitt ansikte. Han är jävligt påtänd. 
Och säger att han kanske skulle vilja knulla mig ändå. 
03:25 Roberto reser sig och vips så har Roberto och Luis bytt plats. Roberto måste visst visa Lotta nåt i sovrummet och Luis 
glider ner i soffan hos mig och säger. Jag är kriminell. Jag påminner om hans förra tjej som han fortfarande har känslor 
för. Han tar på min fot och låtsas att han inte vet vad det är som han har hittat. Vad är det här? Frågar han, rakt ut i 
luften. Har han fått en knöl på sitt ben? Han masserar min fot. Nejmen var det din fot? Förlåt. Sen vill han prata med mig 
om feminism. Han är väldigt glad att han lyckats omvända mig ikväll med sina argument. Jag frågar vad han pratar om. 
Jag känner mig inte omvänd och vilka argument? Den enda röst jag hört ikväll är Robertos.
Berätta! Uppmanar han. Om vaddå? Han suckar. Om varför?  Varför jag är feminist. Nej inte det. Om varför det är som 
det är? Jag suckar. Luis vill lära mig en hälsning. En speciell hälsning som bara han och jag ska kunna. Den går ut på att 
vi ska trixa lite med händerna och sedan krypa på varandra och kittlas. Vi måste öva många gånger. För varje gång ska 
vi kittlas mer och närmare.
04:00 Lotta och Roberto kommer ut från sovrummet. Jag vill knulla dig, säger Roberto till Lotta. fattar du inte? Jag vill 
ligga med en tjej som du som inte är i min egen ålder. Den där spriten du bjöd mig på har gjort mig kåt. Jag blev kåt på 
dig okej?
Lotta säger att de måste gå. Luis kramar mig tio gånger och säger att jag påminner om hans ex och hans ex ex.
04:30 Äntligen går de. Luis kramar mig igen. Roberto säger inte ens hejdå.

Det här med Pål Hollender: Jo, nu har jag träffat honom på riktigt. Han frågade om vi skulle ha gruppsex, eller om det 
var jag som frågade, jag minns inte riktigt. Han kollade till i allfall, och jag sade hej. 
— Hej igen! Svarade han. Som om vi hälsat förut men det har vi faktiskt aldrig gjort.
Iallafall, han tycker att det är helt okej att bli använd i nån annans konst.  Va bra. Äntligen nån som tycker det, det är så 
ovanligt annars. Så här brukar det låta:
”Du tänker väl inte skriva om mig? Jag lovar att du kommer att skriva om mig. ”
”Du kommer skriva: jag träffade en kille och han var helt dum i huvet bla, bla, bla” 
”Jag kan inte gå på din performances. Jag törs inte, hi hi hi!” Osv. 
Jäsp. Vad trött jag bliiir. Får nästan lust att sova middag, bäst att dricka tio koppar Gevalia på raken, då kan man ju 
åtminstone hoppas på ett oväntat besök, brukar jag tänka, när folk säger så. Men Pål han tycker att det är helt okej att 
bli använd, som sagt. Han har ju knullat med både horor och pedofilpoliser i sin konst, ”han knullar där det händer” som 
någon som sammanfattade hans konstnärliga gärning sade. Så där ligger jag i lä. Nu har vi iallafall träffats och han 
berättade en massa saker om sitt privatliv. Om hur det är att ha gruppsex och så. 
— Du är väl inte intresserad av mr P? Frågade en tjej. 
— Vaddå ? Vad händer? Sade Pål. 
— Jo, den här tjejen undrar om jag är tänd på dig, sade jag. 
— Det är klart du är, sade han. 
Jag kände efter men kände ingenting. Så drog han iväg till Grand Hotell med en norska och sin bästa kompis istället. 
— Nä, nu åker vi hem och käkar omelett och knullar. Var tydligen det sista han sagt innan de hoppade in i taxin. När jag 
dagen efter träffade norskan på ett café, såg hon misstänkt nyknullad ut men nekade till att det ”hänt nåt”, konstigt uttryck 
det där ”hänt nåt”. De hade bara druckit lite te, och Pål var verkligen en kempekoschlig person. Men enligt rykten hade de 
gruppsex där på hotellet.

Och en eftermiddag på Villa Kjällhagens så slår sig Martin Dahlin ner bredvid mig.
Martin och hans kompis som heter Gustafs flickvänner lever på sina utseenden och Gustafs tjej är på omslaget till Slitz i 
december. Hon tycker det är perfekt, för hon kan absolut ingenting, säger Gustaf, varken sjunga, måla eller räkna matte. 
Martin och Gustaf är experter på Silikonbröst. Martin har ju ett förflutet med Hanna Koksalt Graaf t ex. och Gustafs tjej 
är inne på andra omgången. Shé s going bigger, som det heter på Jenny Jones.
— Öh Martin. Hur är det nu igen, har din tjej implantat eller inte? Frågar Gustaf.
— Eh vilken utav dem? Jo, jag tror att hon har det, jo det har hon.
— Är ni inte rädda att de ska spricka när ni klämmer på dem? Frågar vi.
I början var man ju det, men man vänjer sig. Och om de spricker så rinner det ändå bara ut i kroppen så det är ingen fara.
— Nähä?
— Killarna behöver kramas lite och undrar om de inte kan få krama mig och min kompis istället för sina flickvänner, de 
behöver omväxling.
— Du är för på. Det blir så ointressant, säger jag.
— Vaddå? Jag är för rik för att spela spel, säger Gustaf. 
I många timmar sitter vi där och röker av Gustafs cigg och spanar på Benny Andersson som glor tillbaka. Vad är det med 
Benny, har han aldrig sett två feministflator hänga ut med silikonutprovare förut? Killarnas morsor är faktiskt feminister. 
Martins mamma var med i Röda Bönor och Gustafs mamma är ordförande i Kvinnor Kan, men det kan ju inte Benny veta, 
och konstigt bara att päronen fallit så långt från äppelträdet.
Vi bestämmer oss för att åka till US, stans bästa porruthyrare och hyra lite mansförnedrande porrfilmer. 
Martin skjutsar oss i sin lyxiga BMW jeep, med inbyggd TV.
I bilen ringer Gustaf upp Bingo Rimér som är playboyfotograf. 
— Hej Bingo! Gissa vilka vi har i baksätet? Höhö. 
— Bingo undrar om ni gillar att knulla? Gör ni det?
— Inte så värst, säger vi. Vi äter så mycket psykmediciner, du vet, och man blir inte så kåt då.
— Vad hette den där medicinen sade du, undrar Gustaf? Måste vara samma som min flickvän käkar.
— Säkert, säger vi. Det är ganska vanligt nuförtiden att tjejer gör det.
— Åfan, säger Martin och visslar till.
För att pigga upp oss vill Gustaf hämta några porrullar som han har hemma, så vi svänger förbi hans hus.
— Vilken stor port han har, rena lagårdsdörren, säger jag.
— Det är hovstallet därinne, Gustafs mamma är prinsessan Kristina. Förklarar Martin. 
— Ja just det, det är ju drottning Kristina som är ordförande i kvinnor kan ja. 
Framme vid US så säger Martin att: 



— Jag hänger nog inte med in idag.
— Vaddå, måste du tänka på ryktet eller?
— Nej jag bryr mig inte, säger Martin. Jag gör som jag vill, har ingen lust bara.
 Gustaf talar om att jag måste sköta mig:
— Nu sköter du dig, stäng jackan, de får inte se att du har sånt där kvinnosaksmärke på tröjan!
Nere i källaren är det fullt ös så här på söndagkvällen. Gubbarna sneglar nyfiket åt vårt håll. De skulle bara veta att det 
de ser är en kunglighet på väg att hyra porrfilm tillsammans med två för honom helt okända, perverterade feministkonst-
brudar.
Tillbaka i bilen har Martin lagt ut stjärtlappar, på våra säten, så att vi inte ska smutsa ner hans beiga sammetsklädsel, lite 
lätt kränkande kanske, men det struntar jag i, för jag älskar att förnedra mig i utbyte mot lite nytt stoff. 
— Skötte de sig ? frågar Martin.
— Du, det var en gubbe därinne som kollade på min tröja, säger jag.
— Det var inte tröjan han kollade på det var pattarna, säger Martin.

 När killarna åkt hem upptäcker jag att jag tappat min BH.
— Jag har tappat min Bh.
— Vad dum du är, säger min kompis. 
— Du har inte haft nån på hela dan.
— Va?
— Jag tänkte på det på Villa Kjällhagen att du inte hade BH.
— Hur såg du det?
— För att pattarna flöt liksom ut i armhålorna.
— Skit också. Var det tvunget att hända mig just idag, när vi umgicks med Martin och Gustaf, och Gustaf som sade att han 
skulle ringa, men nu gör han säkert inte det.

Läser i Slitz att Gustafs tjej helst fördriver tiden uppkrupen i soffan med pojkvännen, framför en videofilm. Vaddå för 
videofilm? Undrar jag, kan det ha varit den där ”Kukabe” som han gav till oss, där man får se hundra killar spruta i ett 
kristallglas som en tjej iklädd brudklänning sveper i sig efteråt? 

Det här med Stig Larsson. 
— Är du feminist? frågar Stig när jag träffar honom i en loge nånstans på en s k litterär afton.
— Det kan du slå dig i backen på att jag är.
— Själv är jag väl vad man skulle kunna kalla antifeminist.
— Jaha, det förvånar mig inte.
— Du tror att kvinnor och män är samma sorts varelser bara för att vi sitter här och kommunicerar, men det ska jag tala om 
för dig att där har du helt fel. Män och kvinnor skiljer sig från varandra på det fundamentala sättet att om en kvinna är 
otrogen mot sin man, så är det mycket, mycket värre än om en man är otrogen mot sin fru. Du vet, för då har ju ingen varit 
inne. Sen är jag emot homosexualitet också. Folk tror att det är okej bara för att de gamla grekerna gjorde det. Men då har 
de inte fattat nånting. Grekerna satte ju bara på slavar. De blev aldrig påsatta själva. Att sätta på kan aldrig vara fel i 
princip, däremot att bli påsatt.
— Så du menar att varje gång en kvinna ligger med en man så är hon utsatt för ett övergrepp?
— Ja, just det.

Det här med Stig Larsson 2. 
— Jag reagerar alltid så långsamt på det som händer. När det för normala människor dröjer några sekunder att känna 
efter, tar det för mig tio år, säger Stig.
— Gud, vad jobbigt för dig! Hur går det med hunger och så där?
— Jo tack, jag var nog drygt tio år när jag kände mig hungrig för första gången.

 Det här med Stig Larsson 3. Varför kan jag inte bli arg på Stig Larsson? Är det för att han är psyko? Eller är det p g a  
att vår enda likhet är, att vi reagerar typ tio år försent?

Fantasi. Jag gillar att föreställa mig saker. När min disktrasa är riktigt gammal t ex och färdig för soptunnan, så låtsas 
jag att den är besjälad av exempelvis Stig Larsson. Jag tar den mellan tummen och pekfingret och luktar på den. 
— Usch! säger jag. 
Sedan sköljer jag den i kokhett vatten och skållar den. Om trasan kunde, skulle den vråla av smärta när jag vrider ur den 
riktigt jävla hårt samtidigt som jag berättar för den hur vidrig den är. 
— Nej, du duger bara till att städa toalettstolen med, säger jag.
 Så full med bakterier som du är! 
När det är klart kastar jag ut den genom fönstret så att folk ska äcklas när de går förbi. 
— Blä! Vilken snuskig disktrasa! Undrar var den har varit? 

Sven (han som tror att han är nåt).
Jag: Hej!
Sven: Hej!
Jag: Hur är läget?
Sven: Det är ganska bra faktiskt. Jag var glad i morse när jag vaknade, och det var jag t ex inte igår, för då mådde jag 
dåligt.
Jag: Ja men vad bra då, då går det ju åt rätt håll, imorgon lär ju bli en fantastisk dag!
Sven: Ja eller inte.
Tystnad.
Jag: Vad har du gjort idag då?
Sven: Inte mycket. Jag kunde inte sova inatt, så jag vaknade först klockan ett.
Jag: Varför kunde du inte sova?
Sven: Vet inte.
Jag: Var det din rumskompis som satt och laptoppade hela natten kanske?
Sven: Ja, jag är faktiskt ganska irriterad på honom just nu. Han spelar bara dataspel jämt, men egentligen vill han skriva 
en bok, sen tror jag att han är deprimerad.
Jag: Vad tråkigt.
Tystnad.
Sven: Vi sade två saker till varandra igår. Först när jag kom hem klockan åtta så sade vi; Hej. Sen, efter två timmar gick 
han ut och då sade vi; Hejdå.
Tystnad.
Sven: Sedan kom han tillbaka igen, efter en timme, med en pizza.
Jag: Sade ni inget till varandra dårå?
Paus.
Sven: Jo kanske, kanske att han sade; Kolla vilken pizza! Men jag minns inte om jag svarade på det, eller förresten jag tror 
att jag sade Hm, jo det gjorde jag nog. Dåså, då sade vi kanske tre saker till varandra då.

Sven (han som tror att han är nåt).
Sven sitter i matsalen med sitt gäng när jag kommer in.

Sven: Hej! Jag har hört att du skrivit en text om mig.
Jag: Det stämmer fint! Men du kan vara lugn. Den är en av mina mer kärleksfulla.
Sven: Hur många texter har du skrivit egentligen?
De andra: Fniss, fniss.
Jag: Jag vet inte riktigt. Jag kommer inte ihåg.
De andra går.
Jag (nervöst): Vad ska vi göra nu? Ska vi umgås alldeles ensamma, bara du och jag? Hur ska det här gå?
Sven: Tänk om det blir spänt och konstigt?
Tystnad.
Jag: Hm.
Sven: Hm.
Lååång tystnad.
Sven: Vill du följa med mig ut och röka en cigarr?
Jag (entusiastiskt): Ja gärna, vad kul!
Röka, röka, röka.
Sven: Jag tror egentligen inte att man ska vara två när man röker en cigarr.
Jag (entusiastiskt): Varför inte då?
Sven: Nej, för då varmröker man och då det smakar tinner.

 Performance. Tystnad vilar över salongen, när jag kikar in från kulisserna, Publiken är i mörker och på scenen sitter Sven. 
Jag tar ett djupt andetag och gör min entré. Publiken jublar när jag går fram till honom och ställer ned min på portfölj på 
golvet, så klär jag av Sven långsamt. Nu är han naken. Jag öppnar min väska och plockar fram en cigarr sticker in den i 
hans ena öra = applåder. Så en till, den får sitta i det andra örat = applåder igen, plus visslingar. Nästa pinne passar bra 
mellan pekfingret och långfingret = Cigarrer mellan alla fingrar och tår = skrik och golvstamp från publiken. I extrafacket 
har jag sparat två cigarriller som får plats perfekt, en i vardera näsborren = någon svimmar i extas, på främre raden. 
— Nu! Säger jag och trollar fram två enorma cigarrer, stora som elefantballar, ur min hatt. Jag drar in doften av den ena 
under näsan och ber Sven att böja sig framåt. Jag får lirka lite, men snart sitter den där den ska. En mikroskopisk ryckning 
i Svens pokerface avslöjar honom. 
— Gapa, viskar jag. 
Och det gör han. 
Så, då är de på plats. Vilken härlig syn.
Vad snygg han är.
— Får jag be om största möjliga tysssstnad?
— Nej! Vrålar publiken.
— Jag vill kunna höra en knappnål falla mot golvet härinne.
Och det blir tyst. 
Ritsch, säger det när jag drar tändstickan mot min hatt och får de att brinna, en efter en, alla de tjugotvå cigarrerna = 
stående ovationer. Jag bugar, kastar slängkyssar och lämnar scenen. Sven står kvar. En brinnande fackla.

Jag kan bli så trött på det här fittsnacket. Jag rodnar när alla feminis-
ter ska prata om sina fittor, jag älskar min fitta och slicka min fitta och 
laga fittsushi. Och så ska det vara såna där tävlingar på radio och tv när 
folk ska ringa in och komma med förslag på vad man ska kalla kvin-
nans könsorgan. Fitta får det inte heta, utan kanske springa eller spricka 
eller snipa eller snippa och det här är verkligen viktigt tycker alla. Men 
jag tycker att alla orden låter lika snuskiga, spricka låter ju som ett sår, 
men snopp säger alla att det är ett så bra ord. Fast jag tycker faktiskt 
inte det, jag tycker  att snopp låter skitäckligt också. Jag tänker bara på 
varmkorv när jag hör ordet snopp, jag tänker på en varmkorv med bröd 
på Avenyn en fredagkväll med bakterier som ska in i en spricka i ett 
äckligt höglykemiskt bröd med konserveringsmedel och vill jag ha senap 
och ketchup? Och sen när man ska stoppa in korven i munnen så för-
vandlades den till en snopp men då var det försent, då hade man redan 
hunnit bita i den, och korv som är så äckligt i sig själv? Kan inte alla 
bara sluta prata om sina könsorgan. Sist när jag skulle läsa mina gamla 
knulltexter på scen så höll jag på att skämmas ihjäl. Har jag skrivit det 
här tänkte jag? Fyfan vad snuskigt. Och så blir jag så trött när jag ser 
alla nya unga tjejer som ska hålla på och fitta sig när jag tycker att vi 
borde prata mer om pengar istället. Vem är det som snor åt sig alla pen-
garna, jo det är männen de jävlarna. Sluta sno åt er alla pengarna. Och 
de i damlandslaget de borde få mycket mer i betalt för de får bara typ 
400 kr i månaden medans männen får 41 000 kronor. Jag tycker att vi 
borde prata mer om det och inte så mycket om våra könsorgan. Men det 
är bara jag som säger det just nu. Imorgon kanske jag säger nåt annat. 
För jag har också sagt fitta jättemånga gånger och sagt knulla har jag 
också gjort men börjar det inte bli lite rundgång nu. Det är precis som 
med alla homosexuella som måste vika ut sina sexliv helatiden i detalj 
så att man blir alldeles generad, men visst jag fattar grejen man vill lik-

som få bekräftelse på 
att det är okej att man 
har en fitta och knul-
lar varann i röven och 
det precis på samma 
sätt som Björn Rane-
lid. Så då ångrar jag 
mig väl då, fortsätt 
bara men ni, men jag 
tänker iallafall sluta,  
och prata mer om det 
här med pengarna.



RECENSION: ERNST BILLGREN, KOMITTÉN, 
BOKFÖRLAGET LANGENSKIÖLD

Ernst agerar utifrån rädsla och ser till att hålla sig ins-
mord som en gås med fett så att allt kan rinna av honom. 
Men i själva verket begår han ett offenligt självmord.

 ”En jättelik banderoll, utsträckt över… :KROSSA SLAPPKUKARNAS 
VÄLDE”

— Jaha, det var väl det jag visste, tänkte jag när jag slog upp och bör-
jade läsa Ernst Billgren senaste bok ”Kommittén” - en roman om konst 
och media. Jag hade ju haft på känn att jag på något sätt varit med och 
inspirerat Ernst till han senaste dåd. Och nog var det så.

Det är ibland svårt att veta vad som kommer först, verkligheten 
eller konsten tycker Ernst. Och visst verkar han besitta ett visst mått 
av synskhet eller vad det nu är, smarthet, intuition eller ett perverst 
intresse för samtiden.

Problemet för Ernst är bara det att hans tid håller på att rinna ut. 
Det är min tid nu. Så blev också hans s k roman en sorts dödsruna eller 
testamente skulle man kunna säga. Och det är jag och mina polare som 
är arvtagerskor. Frågan är bara om Ernst fattar det här själv eller om 
boken är ett desperat, omedvetet sista försök från hans sida att skriva 
om/omprogramera framtiden?

Här kommer ett citat ur boken: ”– Hm mediakonst … Carl tän-
kte att de säkert hade ringt pressen och berättat om aktionen. Han såg 
sig om, och mycket riktigt fanns där både tv-kameror och tidningsfolk. 
Var detta tillräckligt intressant, eller var det bara nyhetstorka i novem-
ber? Han visste att Belinda (en militant feministelev på Konsthögskolan 
som Ernsts alter ego Carl gärna skulle sätta på om Belinda nu inte vore 
lesbisk och låg med hans kvinnliga kollega Katarina textilfröken), ingick 
i en grupp feministiska konstnärer. De hade tagit sig in i direktsända tv-
program med banderoller som kritiserade för dem misshagliga manliga 
fenomen. Deras mest berömda instormning var mitt under Bingolotto. 
Det som svenska folket då fick se var några korta sekunders brottning 
mellan programledare, vakter, insnärjda i i banderollerna, och de pro-
testerande damerna endast iförda ”raffset” som en ironisk kommentar 
till gubbväldet.

— Mediekonst, tänkte Carl. Ett nytt fenomen, konst som blir till i 
mötet med media, som endast kan existera i media, inte utanför.  Vi får 
nog se mer sånt. Han, som var en mycket systematisk herre, tog fram 
sin anteckningsbok och skrev på en ny, tom sida ”Mediekonst”. Han slog 
ihop boken och och fortsatte tänka: Det är ett begrepp jag kommer att 
få nytta av i framtiden.”

Det är lätt att börja spekulera vilt när någon skriver en bok med 
såna direkta kalkeringar av vekligheten blandat med fingerade namn och 
ihopslagningar av fenomen. Men jag tror mig veta att ovan nämnda situ-
ation som drabbar bokens Carl då han upptäcker ordet ”Mediekonst” 
motsvaras av den gången när Ernst,  som han heter i verkligeten, satt i 
juryn på Fröken Sverige tävlingen 2001 och två feministkonstnärer som 
hette Joanna Rytel och Fia Sandlund plötsligt, mitt i direktsänd nationell 
tv hoppade upp just som vinnaren skulle ropas upp och Anita Ekberg 
med allt på sned gjorde entré för att kröna den nya fröken. De två 
feministerna vecklade ut en banderoll med texten GUBBSLEM, (citat 
ur Ernsts bok: ”En sällsynt slem typ av människa, sade Einar. Är slem 
ett ord man använder?…”) och skrek rakt ut mot Ernst som såg blek 
ut efter att ha gjort bort sig så till den milda grad när han på frågan om 
vem av fröknarna som var hans personliga favorit svarat: ”Hon med 
spetsiga hörntänder från Transylvanien, hon är en sån som man minns 
dagen efter…”

Det hade gått som en susning genom publiken när Ernst hade 
gjort sin freudianska felsägning och hans ansikte som varit kraftigt inzo-
omat och uppförstorat på en bigscreen över allas huvuden inne på galan 
och ute i landets alla tv apparater hade sett märkligt tappat ut.

Han som bara försökt verka lite konstnärlig och different i sin 
smak, han som egentligen stod över resten av galapubliken därinne 
vad gäller intellekt och kulturell bildning, han som bara var där in-the-
name-of-the-GREAT-ART, hade genomskådats som en fluktarbluff. Nu 
satt han där och försökte återhämta sig när kors i taket två feminister 
sprang upp på scen och skrek saker i stil med ”Vi hatar den här täv-

lingen! Är ni kåta nu gubbar, känns det bra? och sist men inte minst: 
Skäms på dig Ernst!”.

Grejen med Ernst är att om någon sade åt honom att, hej Ernst, 
det var så det var, det var på Fröken Sverige det hände, när du satt där 
bortgjord samtidigt som du såg två unga konstnärer slå hål på hela kon-
stbegreppet och i och med det gav dig den första illavarslande signalen 
om att du var passé, så skulle han antagligen bara rycka på axlarna och 
säga nåt i stil med att, det är din tolkning, kanske har du rätt kanske har 
du fel, jag bara är… en produkt av det här samhället, Sveriges norma-
laste man det är jag,  helt utan åsikter flyter jag med strömmen, tycker 
ni att jag är en skit så tycker ni det. Då är det er roll, min roll är att vara 
Ernst Billgren den fettiga gåsen som inte tar åt mig av er kritik.

En hemlig källa som hänger endel med Ernst, påstår att allt Ernst 
gör,  går ut på att han en gång i framtiden ska bli adlig. Det beror på 
att hans bilmekanikerfarsa egentligen inte var hans farsa utan att hans 
riktiga farsa var tysk adelsman och eftersom låtsas-bilmekanikerfarsan 
inte var nån vidare farsa ägnar Ernst all sin tid åt att få tillbaka sin rätt-
mätiga titel. Det är därför han gör glassig salongskonst med guld och 
troféer och familjevapen på, det är därför han polar med kungafamiljen 
och såna som har efternamn på von och de och det är därför han gör 
allt för att tjäna så mycket stålars som möjligt.

…Iallafall så fortsätter boken Kommitten med att Ernst (Carl) blir ankl-
agad för att sitta med i nåt som heter ”Kommittén” en sorts samman-
slutning som enligt rykten styr hela konstvärlden och ser till att vissa 
vinner och andra försvinner. Ernst (Carl) bestämmer sig för att göra ett 
experiment: Det går ut på att han plockar upp en looserkille som aldrig 
fått nåt riktigt brejk p g a sin konstnärliga mediokerhet och brist på 
socialkompetens, och gör om honom till Sveriges mest omskrivna och 
omtyckta konstnär. I det här avsnittet av boken är Ernst (Carl) så gen-
erös mot sin försökskanin att han låter honom ta över sitt eget tillfälle 
att ha separat utställning på Liljevalchs: 

— Jag har en idé, sade Carl, strunta i mig, jag kan alltid ha en ut-
ställning nån annan gång. Det här är mycket roligare. En sorts kulturellt 
bakhåll.…– Gör inte så här, kved galleristen. Vi talar om Liljevalchs, 
Carl. Den största konsthallen i Norden.…”

Experimenet lyckas såklart i Ernsts cyniska värld, Daniel Karls-
son som looserkillen heter blir en kraftig hype tack vare vår hjälte Carl 
(Ernst) och nu skulle väl allt vara frid och fröjd, om det inte vore för den 
bittra surfittan Belinda som försöker sätta käppar i hjulet. 

—…Det gick plötsigt upp för Katarina att Belinda var rasande 
över att någon annan hade fått möjlighet att bli ett namn. Framförallt 
någon som Belinda automatiskt betraktat som en förlorare. Eftersom 
hon var fruktansvärt ambitiös och väl medveten om sin egen talang 
kunde hon inte tillåta att någon annan fick det utrymme hon ansåg till-
hörde henne och ingen annan.

— Jag hade ingen aning om att du längtade efter att vara med på 
tv, sade Katarina roat…

Belinda rodnade islket. – Det är en helt annan sak… – Jag kunde 
inte hålla med dig mer men vad jag inte förstår är varför det skulle vara 
okej för dig att använda media, men att Daniel däremot är en medie-
hora?”

Ja så fortstätter det. Och här vill jag bara inflika till Ernst å alla 
mediefemistkonstnärers vägnar att snälla go ahead, hora så mycket du 
vill, ingen är gladare än vi. Personligen anser jag att ditt mediehorande 
eller din mediekonst eller vad du nu vill kalla det är den bästa konst du 
gjort. (Fast jag gillar dina målningar också). Det som är så härligt med 
mediahorande är att på nåt sätt så blir det alltid rättvist. I långa loppet. 
Och i långa loppet så vinner jag Ernst. Och vet du varför?

Jo, för att hur lite du än tycker, hur åsiktslös och opåverkad av 
omgivningens åsikter du än utger dig för att vara så har du inte kunnat 
låta bli att halka till lite i livet, just sådär som du gjorde när du satt i 
juryn på Fröken Sverige och sade det där om hon med hörntänderna. 
För när du i slutet av romanen låter den argsinta Belinda misslyckas 
i sin kupp mot Daniel-din-produkt-ditt konstverk-du själv-din själs 
vernissage på Liljevalchs, när hon kommer dit och lyckas koppla in sig 
på ljudanläggningen, företagsam som hon är och skriker till Daniel att: 
”Du har gjort dig själv till mediehora” och hon därmed, när hon skriker 
så, skjuter sig själv i foten eftersom hon är en ännu värre hora själv. Så 
blottlägger du ditt eget behov av att avgå med segern i din egen historia. 
Och det hade du inte behövt göra om du var den verklige vinnaren. Inte 



                    Ernst med frun har just fått syn på en av Gubbslemstjejerna på Fröken Sverigegalans efterfest år 2001. Lägg märke till den beskyddande gesten.

när du spelar på att du inte bryr dig, att du är åsiktslös. Det är där du 
bekräftar en gång för alla att din bok är skriven av rädsla för att du är 
på väg ut i kulisserna. Så Sorry Ernst. Du är avslöjad offentligt.

Dessutom kan jag rätta till vissa fakta, (Även om det är försent nu, 
boken är redan tryckt, jag vet, men å andra sidan är det mycket som är 
försent) angående Belinda:

1) Hon tjänar inga stålar. 
2) Hon menar allvar med sina aktioner. 
3) Hon kommer inte från överklassen. 
4) Hon är inte lesbisk, tyvärr. 
4) Hon är inte lika intresserad av din eventuella impotens som du 

verkar vara. 
5) Och sist men inte minst: Hon säger vad hon tycker till skillnad 

från vissa andra.

Dessutom: Du hade inte behövt se så rädd ut när jag köpte boken av dig i 
din monter på bokmässan, även om jag förstår dig, jag har ju slagit till förut. 
Godiset du bjöd på var okej (det kunde ha varit färskare förstås, var det 

dumle jag menar riktiga dumlekolor i eller var det ett plagiat?) men dina 
förläggare lovade att du förutom autografen skulle rita dit en anka i boken 
på köpet och det gjorde du aldrig, du tittade bara ned i golvet och såg kalls-
vettig ut, ditt ansikte var förvridet som om du druckit saften av en citron. 
Sen håller jag med dig om att du är en jävel på att se in i framtiden som du 
skriver på baksidan av boken ”Som bäst har verkligheten härmat min text 
så exakt att det chockat mig.”, för några veckor innan boken släpptes hade 
jag faktiskt gjort en aktion precis som du beskrev den på Liljewalchs, men 
på Norrköpings konstmuseum, med mina tjeligister, banderoll, ljudanläggn-
ing, tv-team och hela skiten. Ämnet var dock ett annat: nämligen en pro-
test mot att pengarna i branschen endast går till folken runt konsten, aldrig 
till själva konstnärerna, med några få undantag för såna som du och dom 
i din sk kommitté. Så all cred i världen för din synskhet. Men jag är också 
synsk. Jag kan läsa männens tankar och tala med djur.

Kramis Salamis från Belinda som egentligen ångrar att hon över-
huvudtaget brydde sig om att skriva det här.



När jag vaknar tänker jag ofta på våld. Jag kan ligga i sängen länge och tänka på att slåss. Häromdagen så var Paulo Roberto på TV. Han 
skulle prata om sin så snöpligt avslutade boxningskarriär. Paulos näsa var alldeles platt. PAX för att vara den som har plattat till Paulos näsa 
tänkte jag i mitt huvud.

Jag kunde känna i skinnet, köttet och benet hur min knytnäve träffade Paulos näsa och hur den liksom sprack och krasades till. Publikens jubel 
i hela arenan, starka lampor i ögonen och blöt svett som flög omkring i luften och träffade våra ansikten i slowmotion. Och så repris på knock-
outen i slowmotion och så en gång till i repris. Och spola tillbaka till att Paulos näsa är hel igen och så forward så att den plattas till, igen, för det 
var redan försent, det visste vi allihop. Det var ingen dröm.

Det är inte det att jag har nåt emot Paulo, tvärtom, jag tyckte att han var skitbra i Stockholmsnatt ”Har du cigg eller? Säger jag att du har en 
cigg så haru det?”. Det är bara det att jag ibland har det här behovet av att ta till våld. Min mamma och Pappa har alltid sagt att det är fel med 
våld och jag håller liksom med. Men ändå så vaknar jag varje morgon och tänker på våld. En gång på en fest som var på en boxningsklubb i 
Vasastan så skulle dom skoja till det lite. Och plötsligt kom det fram en gubbe som såg ut som om han var levandekonserverad från femtiotalet, 
direkt från en sån där gammal Fantomentidning eller nåt, och jag älskar Fantomen, och frågade om jag ville slåss mot en annan tjej i ringen? 
Ja sade jag. Okej vi ses i omklädningsrummet om en kvart sade han. Så jag gick dit va.
– Möt Vera sade gubben. Hej sade vi, Vera och jag.
Vi småpratade med varann och log mot varandras ansikten. Vera gick en privat kosmetologutbildning på Östermalm och var kortare än jag i 
växten. Så kom tränaren in. Tjejer, sade han, ni ska inte boxas på riktigt förstås utan vara invirade i de här boxningsmattorna, ni kommer inte 
att kunna röra er där uppe i ringen bara hoppa runt och puffa på varann för vi vill inte att nån ska komma till skada. Så blev det bråttom. En 
massa killar med muskler kom fram till Vera och mig, ungefär tre killar per person. Dom tog på oss och sade åt oss att lägga oss ned på varsin 
matta. Sen rullade dom in oss i mattorna ungeför som kåldolmar. Res på er sade dom sen och garvade när det inte gick. När dom skrattat klart 
rätade dom upp oss till stående och skrek att nu ska ni in. Vi fick hoppas som kåldolmskängurus in mot ringen till tonerna av ”Rocky III”. Rök-
maskiner och starka lampor och jag tänkte att det här är livet. Nu lever jag för första gången i mitt liv va.

Och det var som i en film för publiken bildade som en gång åt oss att hoppa i och de skrek och applåderade. Ja dom var i extas 
och röken från rökmaskinerna stack i näsan och dom starka lamporna bländade oss och det var som att vara full va för vi kunde 
inte röra oss och allt blev som det blev och blodet och det andra rusade runt i kroppen på high speed. Så skulle vi ta oss över 
dom där gummisnoddsstaketen som är runt ringen och det var inte så lätt, vi var ju invirade i tjocka fotsvettsluktande mattor, 
men publiken var så ivriga på att vi skulle slåss så att dom puttade in oss så att vi slog volter över gummisnoddarna och kom till 
skada men det gjorde ingenting för det kändes inte. Domaren hade kostym och skrek – I den blåa hörnan Vera! Vera hoppade upp 
och ned med korkskruvslockigt hår och såg skitglad ut. – I den röda hörnan Fia! Och jag lyfte upp båda armarna ur säcken mot 
taket och grymtade Uh, Uh. Och publiken skrek, Vera, Fia, Vera , Fia skrek de. Så gick den där gonggongen och vi skulle knuffas. 
Jag rörde mig inte så fort utan koncentrerade mig mest på att stå stadigt, medans Vera liksom fortsatte att hoppa. Så var första 
ronden över. Ifrån min hörna hördes skrik. Det var några från Göteborg som jag nästan inte kände, men jag hade visst legat med 
en av den ena killens kompisar, nån gång efter en kväll på Klara, kom jag ihåg. Så vi kände  alltså inte varandra så väl, men det 
stod klart att de var på min sida. Nu hade allt fler i publiken börjat skrika Fia och allt färre Vera. Det här gjorde Vera vansinnig. 
Hon inledde andra ronden ytterst aggresivt men jag bara stod där och tog emot hennes attacker undertiden mitt namn ekade i 
luften med emfas. Jag minns att jag tänkte att jag var ett träd. Jag är ett träd, tänkte jag. Och det funkade för då föll också Vera 
på eget grepp. Hon blev så arg av att alla skrek Fia att hon kastade sig mot mig med en sån kraft att hon tillslut studsade rak-
lång ned mot golvet. Jag vann på knockout till publikens stora glädje. Det blev aldrig samma stämning mellan Vera och mig efter 
det. Göteborgarna i hörnet kramades och skrek att jag känner igen dig, jag känner igen dig, skrek de, sen lyfte de mig över gum-
misnoddarna varsamt och dunkade mig i ryggen. Vera var försvunnen för alltid tyvärr. Sen var Olle Sarri där och jag tänkte att 
han kanske kommer fram till mig snart och säger att jag var bra precis som alla andra därinne på klubben gjorde, men nähe han 
låtsades som om ingenting hade hänt. Fast vad gjorde det, jag visste ju själv att jag hade vunnit. I förra veckan var min kompis 
Emanuel på besök och fikade i min ateljé och visade sitt fanzine som han hade gjort och som Andres Lokko hade tyckt var jät-
tesnyggt och som jag har härmat litegrann till formatet och sådär och då började vi prata om våld igen. Han sade att han inte 
alltid tyckte att våld var fel och då sade jag att usch, det är klart det är, våld är alltid jättefel, våld föder våld, sade jag, make love 
not war, peace love and understandig och rör inte min kompis, tänk att göra så mot en annan människa? Så berättade han att 
han varit och träffat några AFA - tjejer, feminister som höll på med feministiskt självförsvar och att deras ledare som var liten och 
knubbig hade varit en riktig våldsromantiker. Han hade tyckt att det var coolt först men sen blev han nästan lite rädd. Kanske att 
hon var lite sjuk i huvet? Man vet ju aldrig. För så kan det ju också va. Har du hennes telefonnummer frågade jag. En gång skulle 
jag va med i ett radioprogram som hette Pussel tillsammans med en tjej som hette nåt som jag har glömt och som översatte 
Harlekinromaner till Svenska. Vi skulle prata om ”kvinnobilder”. Programledaren frågade vad vi hade för kvinnliga förebilder. Min 
mamma, eller typ nåt sånt svarade hon som översatte Harlekinromaner. Jag sade Kristina Lugn och Valerie Solanas och då blev 
han programledaren och hon som översatte Harlekinromaner skitförbannade och skällde ut mig och sade att man kan inte ha en 
mördare som förebild, nähe sade jag. Men vad dom inte visste var att jag t o m har varit ihop med en mördare men det är det inte 
så många som vet om. Varje morgon när jag vaknar tänker jag på våld.

När jag kom hem låg det en slipad morakniv och ett telefonnummer till Anette på bordet.





   Nån sorts Queer


