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En kulturtidskrit 
håller på att födas.

- Jag brinner för kulturverksamhet och 
tycker det behövs en bred bevakning av 
vår kultur och eldsjälarna bakom den, i 
synnerheten av mer okända personer 
som är på väg framåt, uppåt. Jag vill att 
människor ska inspireras att själva våga, 
säger Petronella Simonsbacka, ansvarig 
utgivare och redaktör.

Varför ska man läsa Kulturopportunis‐
ten?

- För att få nya idéer. Jag strävar eter 
bredd i bevakningen, på alla sätt.

Hur skulle du beskriva Kulturoppor‐
tunisten?

- Det är en enkel tidskrit med en bred 
syn på kultur.

Är du en hopplös idealist eller en bra 
företagare?

- Tyvärr en idealist, men jag ska försöka 
få till affärstänket så gott det går, för jag 
vill att Kulturopportunisten ska kunna 
överleva länge. Just nu är Kulturoppor‐
tunisten ett ideellt drivet hobbyprojekt, 
men jag har hopp inför framtiden.

Vi l k en är d i n e g en ku ltu re l l a 
bakgrund?

- Jag är författare och inläsare av ljud‐
böcker, samt målar tavlor och håller på 
med konstgraik.

Vilket format kommer Kulturoppor‐
tunisten ut i?

- Jag strävade länge eter att ge ut tid‐
skriten i papper, men om inte ekonomin 
förbättras får Kulturopportunisten förbli 
en tidskrit som verkar löpande på so‐
ciala media, på den egna hemsidan samt 
som pdf-tidning.

Utställningen 
Robots visas på 
Tekniska museet i 
Stockholm till mars 
2020. Här visas 
robotar från 
klassiska science 
fiction-filmer som 
Terminator och 
Metropolis.

- Robots är en utställning som väcker 
starka känslor. Det första du möter är en 
bebisliknande robot som får dig att kän‐

na medmänsklighet och sympati trots 
sin relativt enkla mekanik. Robotar som 
stapplande följer eter dig, nyhetsup‐
pläsaren Kodomoroid och den nya gen‐
erationens industrirobotar sätter igång 
tankar kring en framtid där vi lever sida 
vid sida med humanoida robotar, säger 
Lars Paulsson, projektledare.

Utställningen är skapad av Science mu‐
seum i London och visningen i Stock‐
holm är sista gången den visas i Europa.

Eter att Robots avslutats fortsätter 
Tekniska museet att utforska relationen 
mellan människa, maskin och artificiell 
intelligens genom en egenproducerad ut‐
ställning som öppnar i mitten av mars 
2020.

REDAKTIONEN

Pressbilder: ANNA GERDÉN

Humanoiden som 
väcker våra känslor
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Radiorösten Jackie 
Zee i värmländska 
Deje är mer känd i 
USA än i Sverige.

- Mitt mål är att försöka lyta fram vilken 
rik flora av suberb undergroundmusik 
som vi har i Skandinavien, säger Jackie 
Zee, som egentligen heter Nina Zarjes‐
dotter.

Det hela började med en Facebook-paus.

- Jag ledsnade på Facebook totalt, men 
ville inte förlora de goda sidorna. Så jag 
skapade Jackie Zee för att kunna fortsät‐
ta följa musiken och ingenting annat.

Fick fast programpunkt

2017 eterlyste Trendkill Radio "bland‐
band" till programpunkten Fan Friday. 
Nina gjorde ett sådant, men blev istället 
erbjuden en permanent programpunkt.

- Nu har jag gjort 44 program, säger hon.

Vad är Trendkill Radio?

- Det är en reklamfri non-mainstream 
radiostation med ett par program varje 
dag, och i övrigt dygnet runt streaming.

Jackie Zee är kanalens enda skandi‐
naviska programledare.

- Jag försöker få in skandinavisk under‐
ground, ota metal. Musik är språk. Jazz, 
till exempel, förstår jag inte alls men 
sludge, stoner och doom metal talar till 
min själ, och ger även utlopp för mörka 
känslor.

PETRONELLASIMONSBACKA

Foto: NINA ZARJESDOTTER



4 Kulturopportunisten

Arbetets museum 
och Liv i Sverige har 
samlat in berättelser 
till antologin "Vi 
drack vårt kaffe på 
toaletten".

- Många yrken har försvunnit exem‐

pelvis bleckslagare med sina små verk‐
städer, hålkortstansare på kontor och 
tågklarerare på stationer. I vår nya bok 
fångar vi in berättelser från sådana utdö‐
da yrken, säger Andreas Nilsson, redak‐
tör på Arbetets museum i Norrköping.

På bilden ovan syns en hemsyster på sin 

moped och nedan en bild från Telever‐
kets skola, där eleverna lärde sig maskin‐
skrivning.

- Tanken är att ge en inblick i vårt förän‐
derliga arbetsliv utifrån personliga 
röster, från gårdagens hantverkare till 
dagens digitala yrken. Så klart visar bo‐
kens berättelser på stora skillnader över 
tid, men också att människors drömmar, 
yrkesstolthet och motstånd mot dåliga 
villkor är ganska lika, säger Andreas 
Nilsson.

Ekonomihistorikern Maths Isacson har 
bidragit till boken med en överblick över 
yrkesrollers utveckling.

REDAKTIONEN

Pressbild: ARBETETS MUSEUM, 
TEKNISKA MUSEET

Jag satte ner min tekopp och lade från 
mig pipan när jag hörde den hårda 
knackningen på dörren ti l l min 
hotellsvit. När jag öppnade dörren ick 
jag bryskt pipan på en Kalashnikov 
inkörd i magen. Jag såg på vapnet och 
talibankrigaren som höll i det att han 
verkligen menade allvar. Krigaren fram‐

för mig och hans tre kollegor föste in 
mig i rummet och lämnade plats åt mina 
verkliga besökare. Ledaren var en lång 
och smal man med långt grått skägg och 
blixtrande svarta ögon klev in i rummet. 
Tätt eter honom kom en kort knubbig 
man med ett glasöga. I rummet fanns 
alltså sex talibankrigare, minst fyra au‐
tomatvapen och jag. Hur hamnade jag 
här?

1981 skulle Pakistanska staten hålla sin 
första internationella ädelstensauktion 
och bad FN om hjälp. Jag var då Senior 
Expert för UNIDO och skickades till Pe‐
shawar i nordvästra Pakistan för att hjäl‐
pa till med prissättning och kvalitetskon‐
troll. Auktionen var i en stor gymnastik‐
sal, fylld med mer eller mindre seriösa 
ädelstenshandlare från Pakistan och Af‐
ghanistan. Vilka skatter som visades 
upp! Där fanns djupröda rubiner från 
Gilgit, de berömda smaragderna från 
Swatdalen, lapis lazuli och mångfärgade 
turmaliner från norra Afghanistan och 
massor med andra fantastiska ädelstenar. 
Det fanns till och med enorma diaman‐
ter som satt kvar i sina sönderbrutna in‐
fattningar, spillror från de omätbara 
skatterna som fortfarande inns i de 
milsvida grottorna under Toraboraber‐
gen. Jag visste att det förekom en hel del 
handel utanför mässområdet med dia‐
manter från Afghanistan så jag mutade 
glatt all personal på hotellen i närheten 
och bad dem om att om någon ville sälja 
någon speciell sten så kunde de kontakta 
mig. Det var det som hade hänt nu …

Mannen med de blixtrande ögonen be‐
ordrade sin kollega att plocka fram dia‐
manten. Han förklarade för mig, på per‐
fekt amerikanska, att det var en enorm 
diamant av omätbart värde. Den kortare 
mannen grävde djupt i sina vida byxor 
och kom fram med ett solkigt tygpaket 
och vecklade fram en stor kristall. På tre 
meters håll kunde jag se att det inte var 
en diamant utan ett mycket vanligt 
förekommande mineral som inte var 
värt ett dyt men hur förklarar man det 
för sex talibaner som hade fyra au‐
tomatkarbiner pekande mot min mage? 

Jag stammade fram att det var en väldigt 
in sten men inte just vad jag var in‐
tresserad av just då. Jag höll andan, tänk‐
te på min Inger och undrade var den 
första kulan skulle träffa.

Men männen tog det med fattning, veck‐
lade in kristallen i tygstycket och rörde 
sig mot dörren när den långe mannen 
plötsligt stannade och frågade om jag 
ville komma in i Afghanistan och köpa 
stenar av talibanerna, trots att det var 
brinnande krig med den Sovjetiska ock‐
upationsmakten?Jag hörde mig själv 
svara ja tack och sedan hörde jag man‐
nen ge en order till sin kollega om att 
ixa det.

Tre dagar senare ick jag veta att resan 
var ordnad. Jag smet ut från hotellet 
genom en diskret sidodörr en tidig mor‐
gon och möttes av tre dammiga terräng‐
bilar och en grupp bistra män. Vi körde 
under tystnad till en övergiven kara‐
vanseralj utanför Peshawar och fyllde bi‐
larna med varor. Vapen, mediciner, am‐

munition, mat, leksaker och på taken 
surrades buntar av vad som var mis‐
stänkt likt USA-tillverkade RedEye-mis‐
siler. Jag ick en mycket begagnad mil‐
itärjacka, en afghansk herdemössa och 
en automatkarbin och maskerade mig 
nödtortigt som taliban. Inte lätt när 
man är 190 cm i alla riktningar och röd‐
skäggig…

Bilarna körde i kolonn mot ett obevakat 
pass norr om Khyberpasset för att försö‐
ka undvika de sovjetiska trupperna, vi 
skulle köra på nätterna och ligga still på 
dagarna. Solen höll på att gå ner över 
bergskedjan framför oss, i järran såg vi 
de vita kondensstrimmorna från de sov‐
jetiska attackplanen som sökte eter tal‐
ibaner, jag satte mig tillrätta i bilsätet, lät 
karbinkolven vila på min vänstra känga, 
tog i smyg en klunk ur pluntan med den 
sista skvätten insmugglad whisky och 
tänkte febrilt på vilka jag hade mött på 
hotellet. Var det verkligen Usama bin-
Laden och mulla Omar?

OLLE FJORDGREN

Vill du veta mer om resan, hur det gick 
och sedan läsa lera noveller om mina 
andra eskapader runt om i världen kan 
du köpa min bok Vägar jag vandrat som 
kommer ut i nytryck på Långsamhetens 
Förlag i höst!

Usama, mulla 
Omar och jag
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Olle Fjordgren är 
aktuell med boken 
"Skriv om ditt liv".

I boken, som Ariton Förlag ger ut i slutet 
av september, medverkar 11 författare 
som ger sina bästa tips till den som fun‐
derar på att skriva självbiograiskt. Olle 
Fjordgren har tidigare gett ut boken "Vä‐
gar jag vandrat".

Vad är "Vägar jag vandrat"?

- Det är en samling självbiograiska nov‐
eller i en kåserande och förhoppningsvis 
roande stil. Mitt liv och mitt arbete har 
fört mig till många ganska ovanliga hörn 

av planeten och jag skulle egentligen ha 
skrivit en självbiograisk bok men ... Vad 
hände på sjuttiotalet? Hände A före B 
eller eter C och när var D? Det enda jag 
ångrar i mitt liv är att jag aldrig skrev 
dagbok eller loggbok över alla resor och 
upplevelser. Så jag plockade ut några av 
de händelser som stack ut och kåserade 
kring dessa. Jag har medvetet undvikit 
att ta med de mest uppslitande och trau‐
matiska upplevelserna utan hållit boken 
på ett lätt roande plan. När manuset var 
klart hittade jag raskt ett litet förlag 
"Joelsgårdens Förlag" som gav ut boken, 
men förlaget bytte inriktning och ville 
inte längre ha mig som författare. Så den 
utgåvan är helt slutsåld, men jag har hit‐
tat ett nytt förlag som kommer att ge ut 
ett nytryck i sommar så boken är klar till 
bokmässan.

Vad är det mest spännande som hänt 
dig hittills?

- Ur äventyrssynpunkt är det nog när jag 
åkte in i Afghanistan illegalt med muja‐
hedingerillan under brinnande krig med 
Sovjet. Vi förlyttade oss på nätterna och 
gömde oss för ryska attackhelikoptrar på 
dagarna. Men jag var ung och dum, idag 
är samma resa helt otänkbar! Ur annan 
synvinkel är det minst lika spännande 
när jag blev vd för ett hyggligt stort i‐
nansföretag i Stockholm på 90-
talet.Styrelsen hade sparkat hela den 
tidigare ledningsgruppen och jag vak‐
nande upp som vd för ett sargat företag 
som jag till slut ick att bli marknad‐
sledande i norra Europa.

Har du något drömresemål kvar?

- Samarkand. Jag har varit på lera 
platser där Sidenvägen började t ex 
Karakorum och Peking och där den slu‐
tade i Venedig och Turkiet så nu vill jag 
se mitten av Sidenvägen.

Vad handlar ditt kapitel i den kom‐

mande antologin "Skriv om ditt liv" 
om?

- Livsglädjen! Jag skriver om att man kan 
deiniera sig utifrån massor med olika 
saker, otast eländen, om sjukdomar, 
handikapp, beroenden och annat. Jag 
skriver att se bortom detta, deiniera dig 
utifrån din verkliga potential, inte frivil‐
ligt göra dig till ett offer utan fokusera på 
det som gör livet värt att leva!

Vad skriver du på just nu?

- Jag skriver bara noveller! Novellen 
tvingar dig att väga varje ord på guldvåg, 
strama upp intrigen och skala ner på allt 
onödigt. I en roman kan man ohämmat 
breda ut sig, men i en novell måste man 
vara fokuserad. Just nu skriver jag på en 
längre novell om en man som är på jäll‐
vandring och upplever ett ovanligt möte.

PETRONELLA SIMONSBACKA
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Epifónima betyder 
utrop på grekiska.

Föreställningen har 
inspirerats av såväl 
nutida som 
historiska 
kvinnorättsaktivis‐
ter.

- Besökarna får se en vacker, poetisk och 
engagerande föreställning med mycket 
hjärta. Det blir storslagna konster i 
luten, på marken, hängandes i håret, 
snurrandes i roue cyr, ståendes på hän‐
der och gemensamt som en stor grupp, 
berättar cirkusregissören Tilde Björfors i 
ett pressmeddelande.

Utmanar hierarkier

Epifónima hade premiär 2018 och har 
turnerat Europa. Föreställningen kom‐

mer till Gävle teater den 22 till 24 no‐
vember 2019.

Tackar föregångarna

- Föreställningen handlar om att utmana 
hierarkier, göra sin röst hörd och sam‐

tidigt hylla alla de som genom åren käm‐

pat för jämställdhet. Att bygga något nytt 
för framtiden. Det är mindre än hundra 
år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. I 
vår ensemble finns det de som fort‐
farande inte har rätt att rösta i sitt hem‐

land. Tack vare århundraden av kamp 
har vi fått möjlighet att skapa den här 
föreställningen med ett i princip 
helkvinnligt kreatörsteam. Varje privi‐
legium och möjlighet som jag har idag är 
möjliga tack vare de som har gått före, 
säger Tilde Björfors.

REDAKTIONEN

Pressbild: KLARA G

Helkvinnlig ensemble 
i Cirkus Cirkörs utrop
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Trots att Banksy 
ställer ut i Göteborg 
mot sin vilja är 
utställningen ändå 
väl värd ett besök.

Utställningen på Galleri Fredsgatan i 
Göteborg av street art konstnären 
Banksys verk är en produktion som 
gjortsutan hans medgivande. Utställnin‐
gen är curerad av Banksys tidigare fo‐
tograf och manager Steve Lazarides.

Banksy är en kontroversiell graffitikonst‐
när som arbetar mestadels i urban miljö. 
Trots sin anonymitet har han spridit sina 
verk över hela världen. Konstverken i ut‐
ställningen är ett lån från en grupp av in‐
ternationella samlare som har varit sup‐
portrar från Banksys tidiga dagar.

Graiska blad

Utställningen består av en sammanställ‐
ning av Banksys olika verk som han 
tryckt på grafiska blad. Verken är både 
samhällskritiska, innehåller fredsbud‐
skap och lyter fram den lilla människan 
som ota befinner sig i ett utsatt läge. 
Han tar politisk ställning, kritiserar 

Irakkriget och driver bland annat hotell i 
Betlehem, Palestina.

Kritik och humor

Att se utställningen ger en bred bild av 
Banksys produktion, många kända verk 
som "Girl With Red Balloon", "Flower 
hrower" och "Rude Copper" finns med i 
utställningen, men också mer otippade 
alster som exempelvis en cd-skiva av 
Paris Hilton som är omgjord till en kri‐
tisk reflektion över hennes livsstil, cd-
skivan var dessutom utsmugglad i butik‐
er. När originalet utgavs bytte konst‐
nären ut original i butikerna mot sin 
egenproducerade skiva. Det tillför också 

humor även där budskapet är allvarligt.

Banksy arbetar med graffitifärg i urban 
miljö och man hade gärna sett exem‐

pelvis miljöbilder av hans graffiti från 
stadsbilden, men där berättar Steve 
Lazarides i filmer och i audioguide om 
bakgrunden till verken, vilket ger en mer 
levande bild av Banksys konstnärskap än 
vad de grafiska bladen förmedlar. Ett 
besök på utställningen rekommenderas, 
men då med audioguide.

LOUISE FURHOFF

Foto: PETRONELLA SIMONSBACKA

Banksy på ovilligt besök
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Vänersborgs 
museum är Sveriges 
äldsta bevarade 
museimiljö.

- Ungefär så här har det sett ut sedan 
1891 när man invigde och så här ska det 
se ut i framtiden, berättar Håkan Lind, 
museivakt.

Samlingen på muséet handlar ytterst lite 
om Vänersborg, det lokala kände ju orts‐
befolkningen redan till. Det var allt det 
fantastiska från världen utanför som 
människor var nyfikna på i slutet av 
1800-talet. Bevarat här finns bland annat 
en samling egyptiska artefakter som Os‐
car von Heidenstam, generalkonsul i 
Alexandria, köpte in till Vänersborgs 
museum.

- Egyptierna var på den tiden förtjusta i 
att sälja sin kulturskatt och tillverkade 

även falska föremål, berättar Håkan 
Lind.

En bluff drabbade Vänersborgs museum. 
Oscar von Heidenstam skickade bland 
annat en mumie i en kista till Väners‐
borg. - Man trodde att det var en mumie 
inuti och kallade hit stadsläkaren, som 
öppnade kistan och vecklade av mu‐
mieväven och då rann det ut sand. Så det 
var en bluff, men kistan och locket är 
äkta, säger Håkan Lind.

Vem som har legat i den färgglada kistan 
som fortfarande visas på Vänersborgs 
museum är ett mysterium.

Tusentals fåglar

Idén att Vänersborg borde ha ett 
naturhistoriskt museum föddes redan 
1860, då Carl Samuel Hultström var rek‐
tor för läroverket i Vänersborg. Vid den 
tiden kritiserades svenska skolor för att 
de inte hade tillräckligt med undervis‐
ningsmaterial i naturhistoria. Den driti‐
ga rektorn började samla ihop material 

till skolan. Han såg till att läroverket fick 
dubbletter från Kungliga Vetenskap‐
sakademien och bad i ett upprop i tid‐
ningen om fler donationer till skolan. 
Detta fick ett enormt gensvar i bygden 
och snart bör jade läroverket få 
utrymmesproblem. Starten för Väners‐
borgs museum kom när en av skolans 
tidigare elever gjorde en mycket generös 
donation.

- Axel W Eriksson hade åkt till Afrika 
och startat en handelsstation där. Han 
donerade plötsligt 1400 fåglar till Vän‐
ersborg stad, säger Håkan Lind.

Förvirring uppstod. Vad kunde skolan 
och staden förväntas göra med tusentals 
uppstoppade afrikanska fåglar? En av 
stadens rikaste män räddade situationen. 
Johan Adolf Andersohn hade som 12-
åring lämnat sin familj för att ta tjänst i 
en handelsbod i Vänersborg.

- Pojken visade sig ha talang för affärer. 
Han kom att arbeta ihop en förmögenhet 
på havrehandel och bekostade museet ur 
egen ficka.

I Vänersborgs museum finns även stor 
samling nordiska djur, bland annat en 
imponerande björn som står på bakbe‐
nen. Den har skjutits av Llewellyn Lloyd, 
den store "Björnjägaren Lloyd", som dö‐
dade 102 björnar under 30 år. Han var 
inte bara en björnjägare utan också en 
kvinnojägare, men han hade den goda 
smaken att i alla fall ta hand om alla sina 
barn. En av hans många oäkta barn var 
Charles Andersson, som gick på Väners‐
borgs läroverk och senare blev upptäckt‐
sresande. Den sista björnjakten i trakten 
skedde 1838 i Väne Ryr.

Alligator i Vänern

I ett av skåpen i den Nordiska djursalen 
syns en oväntad varelse i vår fauna. Det 
är en alligator som fångades 1877 i Karls 
grav, som förbinder Vänern med Göta 
älv. Två pojkar som var på utflykt, Wille 
Andersson och Alfred Nordfeldt, hade 
satt sig vid kanalen i hopp om att kunna 
lita med någon båt in till stan då de såg 

alligatorn krypa upp ur vattnet. De 
ropade på en karl som arbetade i 
närheten. Han sprang dit och spetsade 
djuret på sin båtshake. Pojkarna tog med 
sig alligatorn till sin förvånade bi‐
ologilärare, som såg till att den blev upp‐
stoppad.

Denna alligator hade innan sin oturliga 
död varit på en mycket lång resa. Den 
fångades i Florida och skulle skänkas till 
Uppsala universitet. Sista etappen av 
djurets resa skedde på ångfartyget 
Baltzar von Platens däck.

- Det var en genomresande vetenskaps-
man som hade den i en bur. Den hade 
slitit sig loss och smitit, berättar Håkan 
Lind.

Alligatorn är nu för alltid en del av en ut‐
ställning som är lika fantasieggande idag 
som den måste ha varit 1891.

Text och bild:

PETRONELLASIMONSBACKA

Mumiemysteriet 
mitt i Vänersborg
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Det finns många 
skrivartävlingar att 
satsa på just nu, 
men ingen större än 
Bonnier Carlsens 
jakt på nästa stora 
barnboksförfattare.

Legendariske Ulf Stark slog igenom 1984 
då han vann Bonniers Juniorförlags 
barnbokspristävling med "Dårfinkar och 
dönickar". Den stora segern, som kom 
nio år eter hans barnboksdebut, banade 
väg för en lång framgångsrik förfat‐
tarkarriär. Nu hoppas Bonnier Carlsen 
på att hitta nästa stora namn. Prispen‐
garna kommer utan tvekan att locka 
redan etablerade författare att delta.

Tema: Kapitelbok, 7-12 år.

Längd: Kring 150 000 tecken.

Pris: 100 000 kronor.

D e a d l i n e : 3 j anu ar i 2020 , t i l l : 
"Manustävling", Bonnier Carlsen, Box 
3159 103 63 Stockholm

Öppna tävlingar

Många skrivartävlingar är lokala, 
medlems- eller prenumerantspecifika 
eller vänder sig bara till vissa åldrar, ex‐
empelvis skrivande ungdomar, men det 
finns ett antal tävlingar just nu som är 
öppna för allmänheten. Det rör sig hu‐
vudsakligen om antologier som betalar i 
ära och exemplar.

EverlastingPublisher letar noveller till 
antologi.

Tema:Passion

Längd: Från 3000 till max 5000 ord.

Deadline: 30 september 2019, bidrag 
skickas till manus@everlastingpublisher.‐
com

Seraf förlag letar noveller till antologi

Tema: Dystopisk romantik.

Längd: Max 50 000 tecken.

Pris: Ett exemplar av antologin.

Deadline: 1 november 2019, maila 
bidrag till info@serafforlag.com

Joelgårdens förlag letar noveller till en 
kommande antologi.

Tema: Romantik, i parrelation där man‐
nen är yngre än kvinnan.

Längd: Maximalt 12 000 tecken.

Pris: Ett exemplar av antologin.

D e a d l i n e : 7 oktob e r 2 0 1 9 , t i l l 
yngreman@joelsgarden.se

På engelska: För den som kan tänka sig 
att skriva sitt bidrag på engelska så finns 
det betydligt fler tävlingar att delta i. Ett 
förlag som ständigt söker bidrag till an‐
tologier är Dragon Soul Press. En av de‐
ras just nu aktuella tävlingar är:

Dragon Soul Press söker bidrag till an‐
tologin Organic Inc. Poesi på engelska.

Längd: Ej angiven.

Pris: Äran.

Deadline: 30 september 2019, bidrag 
s k i c k a s t i l l 
dragonsoulpressanthos@gmail..com

Foto: CANVA

Allt om antologier och 
aktuella skrivartävlingar
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Natur, färg och 
form är inspiration 
till Sonja Hesslows 
fotografier i 
sommar visas på 
Halmstads 
konsthall.

- Jag köpte min första digitala sys‐
temkamera på mellandagsrean 2009. Jag 
arbetade då som vikarie på förskola och 
insåg att jag inte hann fotografera så my‐
cket som jag ville på min fritid. Jag 
spenderade all min lediga tid med min 
kamera, men kunde verkligen inte få 
nog. När jag sedan upptäckte Photoshop 
ett par månader senare så var jag helt 
fast. Jag insåg att jag kunde skapa bilder 
som bara fanns i mitt huvud. Bilder som 
ingen annan än jag kunde se, berättar 
Sonja Hesslow i ett pressmeddelande.

Kan du berätta merom din bildvärld?

- Jag ser ota en bild i mitt huvud innan 
jag börjar med den och ota är det mina 
egna känslor som jag iscensätter i mina 
bilder. Jag tycker om det surrealistiska, 
det som inte finns på riktigt. Samtidigt 
vill jag göra det så trovärdigt så att det 
skase ut som att det lika gärna hade kun‐
nat vara verklighet. När jag skapar bilder 
tycker jag om att väcka tankar och 
känslor hos betraktaren och jag vill att 
folk ska bli berörda på något sätt. Jag vill 
att man ska kunna titta på mina bilder 
flera gånger utan att man ska bli "färdig" 
med bilden direkt. Jag vill inte heller att 
man direkt ska tänka att det är fotografi 
utan tycker om när folk ifrågasätter om 
det är foto eller måleri.

Hur ser din arbetsprocess ut?

- Den är ota rätt lång. Jag kan fundera 
på en bildidé under lång tid innan jag 
bestämmer mig för att göra verklighet av 
den. Sen lägger jag gärna mycket tid in‐
nan på att hitta rätt rekvisita alternativt 
att jag skapar den själv om det är möjligt. 
Jag blandar ogärna in andra människor i 
processen tidigt utan jag vill hålla det för 
mig själv då jag blandar in så mycket av 
mig själv i mina bilder. Det är väldigt 
sårbart tidigt i processen tycker jag. Jag 
arbetar dessutom bäst när jag slipper 
leva upp till andra människors förvänt‐
ningar. Kanske är det också därför jag ty‐

cker bäst om att stå för alla steg själv, allt 
ifrån att skapa rekvisita, till att vara 
modell och retuschera. Då kan jag göra 
precis som jag själv vill. För mig är det 

som sagt väldigt viktigt att vara en del av 
hela processen och det innebär att jag 
har ett stort behov av att ha kontroll. 
Från start till färdig print vill jag ha koll.

REDAKTIONEN

Pressbild: SONJA HESSLOW

Surrealism till realism
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Fem frågor till 
lektören Marita 
Brännvall som 
skriver böcker i sitt 
Tiny House.

- Tekniskt sett är ett tiny house ett hus 
med liten boyta, på cirka 10 - 37 kvm. 
Huset kan vara byggt på hjul, vilket vårt 
är, eller fast på stället. Vi har förankrat 
vårt, etersom vi inte planerar att lytta 
det på många år, då vi förälskat oss i en 
fantastisk skogstomt. Vårt Tiny House 
det ultimata boendet för mig och min 
man och våra två pälsdockor: En Norsk 
skogskatt och en bondkisse. Jag har ritat 
och designat det utifrån vad vi speciikt 
ville ha i ett hus, så det ligger mycket 
planering bakom, på centimetern ibland.

Hur kommer det sig att du bor i ett 
Tiny House?

- Jag har alltid gillat det lilla formatet. 
Det är spännande att lyckas inreda ett 
hem utan alltför stora ytor. Eter att ha 
bott i främst lägenhet i tjugo år var jag 
galet sugen på ett eget hus. Min man och 
jag hade bott tillsammans på både 26 
och 46 kvm. När vi bodde på 46 kvm 
kändes det alltid som att vi inte nyttjade 
alla ytor. När vi började prata seriöst om 
att lytta in i hus, föll det sig naturligt att 
det skulle vara ett litet hus.

Vad betyder ditt boende för din verk‐
samhet som lektör, manusgranskare 
och skrivcoach?

- Väldigt mycket. Jag har möjlighet att få 

den lugn och ro jag behöver när jag ska 
läsa text. Etersom jag bor billigt kan jag 
också hålla mina priser på en sådan nivå 
att även de som inte har det så väl ställt, 
exempelvis studenter och pensionärer 
har möjlighet att nyttja någon av mina 
tjänster. Jag har också kunnat göra valet 
att inte jobba heltid för att klara mig 
ekonomiskt, vilket är en stor fördel för 
mitt egna skrivande.

Hur är det att arbeta med andras skri‐
vande jämfört med att skriva själv?

- Att jobba med andras texter är ett ex‐
tremt belönande arbete. Dels för att 
människor blir glada och tacksamma när 
jag hjälper dem att lyta deras texter. 
Men också för att jag lär mig otroligt 
mycket av att läsa andras texter med 
"läsögonen". När jag skriver på egen text 
är belöningen att jag blir nöjd med något 
jag tycker mig ha gjort bra, men det är 
aldrig någon som tackar mig för de tim‐

mar jag lagt ner på mitt egna skrivande.

Var har du för dig just nu?

- Jag lektörsläser ett par manus och 
skrivcoachar några fantastiska författare. 
Jag skriver också på min roman, som jag 
jobbat med i lera år och som jag hoppas 
ska vara redo att skickas till förlag till 
hösten. Den handlar om att kunna förlå‐
ta de allra hemskaste brott, men också 
om att kunna förlåta sig själv. Därtill 
väntar jag på en solig och underbar vår 
och att löven ska slå ut och att våra 
rhodondendronbuskar ska blomma, så 
det blir lite färg i trädgården.

PETRONELLA SIMONSBACKA

Bilder: PRIVAT


