
Hur var Medeahistorien att jobba utifrån
och vad är din ingång till Medea?

– Det var hemskt och ljuvligt. Jag var väl-
digt rädd för att börja skriva. Jag var rädd för
våldet, oförsonligheten, det obönhörliga i
hennes öde. Jag skrev pjäsen väldigt fort för
att komma därifrån, jag var rädd att bränna
mig på varje ord. 
Ingela Olsson och Noomi Rapace återkom-
mer från pjäsen Valerie Solanas ska bli pre-
sident i uppsättningen av Medealand. Hur
kommer det sig? 

– Ingela Olsson och jag ville fortsätta arbe-
ta tillsammans efter min förra pjäs. Vi vill all-
tid fortsätta arbeta tillsammans, tror jag. Och
jag och Noomi pratade om Medea någon
gång under repetitionerna med Valerie Jean
Solanas ska bli president i Amerika där hon var
med och det var ett samtal som fastnade hos
mig. Jag ville gärna skriva för just Ingela och
Noomi för den där oresonligheten de har. 
Är du involverad i teaterproduktionen på
fler sätt än som manusförfattare? 

– Jag skrev för Noomi Rapace som
Medea och Ingela Olsson som regissör. Så
det var klart när jag började skriva i vems
händer min text skulle hamna. 

– Förra veckan besökte jag en repetition
på Medealand för första gången. Efteråt
hade jag en känsla av att jag hade sprungit
tusen mil, fast jag suttit alldeles stilla och
tittat en dag. Jag har en del synpunkter när
jag väl är där, men det är deras arbete som
pågår nu.
Hur är det att skriva drama jämfört med
romaner? Går du likadant tillväga i hur du
skriver för scenen och prosa?

– Att skriva en roman är att gå ner sig
fullständigt i ett träsk av röster och bilder
som pågår i åratal och som blir hela ens
värld. En pjäs känns mer hanterlig. Jag har
skrivit mina två pjäser på beställning från
teatern, vilket kanske har bidragit till ett
annat sorts skrivande inbillar jag mig, det

finns en riktning, en väntan, avgränsning i
tid och rum. En roman väntar ingen på. 

– Att tänka kring en teaterscen där karak-
tärer rör sig och sedan börjar tala är en för-
sta avgränsning. Romanen känns mer gräns-
lös och förvirrande. Att skriva en roman är
lite som att försöka skriva på himlen.
Ofta läggs kreativa kvinnor – serietecknare,
konstnärer, filmare, författare etcetera – in
i en kategori och automatiskt talas det om
deras verk som ”åh, ännu en feministbok,
ännu en feministserie”. Är det något du
upplevt med dina böcker?

– Att läsa recensioner är som att titta in i
en grotesk spegel där det ofta är mycket
svårt att känna igen sig. Det som händer

senare hos läsare vet jag ingenting om. Det
är det som är det fina med att skriva. Texten
hittar fram långsamt och under tystnad. 
Vilket förhållningssätt har du till dina
läsare?

– Mina eventuella läsare känns som en
avlägsen dröm. Hon eller han läser ju boken
långt efter det att jag slutat skriva. Då är jag
inte där längre. Jag tycker om den sortens
tysta tal. Den franska författaren Margueri-
te Duras skrev i sin sista bok Det är allt att
skriva är att tala och tiga samtidigt. Det är
det fina med att skriva, att inte behöva tala
ansikte mot ansikte med mottagaren. Det är
en verksamhet för skygga karaktärer. 

– Jag tänker på den litterära texten som
ett underjordiskt underspråk som pågår hela
tiden och som vi inte riktigt kan benämna.
Kanske är det därför kritiken ofta försöker
sig på förenklingar och trivialiserar texter,
eftersom kritiken på något sätt är chanslös.
Vill du ha kritiska läsare?

– Jag tror inte att jag längtar efter kritis-
ka läsare i allmänhet, däremot har jag några

Med underjordiskt 
Sara Stridsberg är tillbaka med nyskrivna pjäsen 
Medealand, med den antika myten om Medea som
utgångspunkt. Arbetaren sökte upp författarinnan 
för ett samtal om hennes skrivande, om mödrar och 
om teatern.
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Sara Stridsberg tycker att det offentliga samtalet har blivit okänsligt och brutalt, medan
den litterära texten får lov att vara mer subversiv och tvetydig.

”De ska älska min text.”

Genialisk Liv Strömquist 
En ny Galago har sett världens ljus
och den genialiska Liv Strömquists
”Tjejkväll i tredje riket” måste vara
årets roligaste påhitt. Strömquist
fortsätter att utforska historiens
mörka vrår, här är det Magda
Goebbels, Eva Braun och Carin
Göring som snackar loss. Hela voly-
men kunde vara värd att köpa bara
för den serien, men som bonus kan
vi avnjuta Kalle Johanssons ”Villes

dröm” om killen som snurrar upp
sig i fler och fler affärsidéer, Lena
Ackebos plågsamma familjemiddag
och ”Sköna vibbar” av Nanna
Johansson. Bland annat. Svenska
serier lever och är både sjuka och
har hälsan samtidigt.
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Författare i fängelse
Författarcentrum Öst berättar att
man tillsammans med fängelse-

kyrkan på Tillbergaanstalten utan-
för Västerås initierat ett läs- och
skrivfrämjande projekt som kom-
mer att genomföras på fängelset
under våren. Syftet är att väcka läs-
lust och inspirera internerna till att
själva skriva och utveckla sitt språk
genom möten med författare som
berättar om sitt författarskap. Jonas
Hassen Khemiri besöker Tillberga 
11 februari. Därefter följer Åsa 
Linderborg 10 mars, Niklas Krog
15 april och Anna Jansson 6 maj.

Vid sidan om serien med förfat-
tarbesök är förhoppningen att
också kunna starta en skrivarkurs
på anstalten för de interner. Pro-
jektet genomförs i samarbete med
Kriminalvården Region Mitt.
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Kängor åt Obama
Inte sedan i somras, när souldrott-
ningen Mavis Staples stod på
Berns scen, har Stockholm bevitt-
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