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Förord



Och jag tror det är allra bäst om ni skriver förordet. (Jag litar inte på min 

arbetsförmåga framöver). Försök bara få med att under temat har uppdragen 

främst gällt just handskrivna bidrag på lappar och inbjudningar/bidrag i sms-

form. 

Presentation: Berätta att jag är författare och konstnär, att jag gett ut prosa 

och lyrik under namnen Leif Holmstrand och Anna-Maria Ytterbom, och att 

jag som konstnär blir aktuell med bland annat skulptur och installationskonst 

på Crystal Contemporary Art i Stockholm i och med utställningen ”Slottsherre 

klåda ja” som inleds 12 maj. Kanske kan man smyga in min hemsida också: 

www.leifholmstrand.com

Så, tack för allt jobb och engagemang, jag tror det här blir fint. 

/Leif
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(Vers trois heures du matin:)
1. Javisst, men kanske bättre

i morgon om det är ok? Är på

fest och är lite full. 

/ Max Ockborn

2. Om du inte börjar passa dig

riktigt jävla noga för vad du

skriver i fortsättningen,

kanske någon råkar skära av

dig dina feta fingrar och kör

upp dem i röven på dig. Men

det skulle du säkert bara gilla,

bögjävel. 

/ Oscar Guermouche 

3. Doktor Larsson sa att det inte

gick att göra något åt hotklon

till finger. Nu är han hemma.

Instängd.

/ Malin Bryngelsson 

4. Kommer inte på något hatiskt

att säga om fingrar. Men fan

inget kärleksfullt heller. 

/ Per Lagerborg
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5. Högt älskade fetthög. Om du

lägger dina tassar i blöt nåt

mer så ska jag ta loss dina

långa snokande fingrar från

din vidriga lekamen mer 

effektivt och smärtfyllt än du

kan tänka dig. Jag ska fingra

din dator och din lever tills

ingendera blir sig lika igen, 

tills solen går upp och ingen 

längre vet vem du är. 

/ Björn Fritz 

6. Fingrar… dessa äckliga, 

vidriga korvar av kött i ett

hölje av hud. Låtom oss hugga

av dem, bränna dessa

styggelser och begrava deras

aska.

/ Veronica Äng 

(Au printemps:)
7. Jag hatar mina fingrar. De gör

aldrig som jag vill. 

/ Stefan Moberg 15



8. Fiskluktande fumliga fingrar

författar futtiga fantasier! Så 

fattiga, förfärliga och förfallna! 

/ Linda Andersson

9. Fingrarna tar fram en mal ur

hennes mun. Allt är förbi och 

skadedjuren har flyttat in. Det 

kan man glömma om inte

fingrarna plockade, plockade.

Äckliga fingrar i levande

rörelse.

/ Ida Linde

10. Finn ge mig finger, ge mig

detta nu – jag blir så ensam 

hela tiden utan detta finger. 

Ge mig ditt finger och jag ska 

säga vem jag är. Nu är jag arg.

/ Nichlas Winmalm 

11. Dessa krumma jävla fingrar

som fjompigt gnäller över

kylan. Lederna som gnisslar.

Dessa 10 kolportörer, de

vägrar samarbeta med resten
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av mig, vägrar acceptera ett

samförstånd om att inte prata

om ålder; istället basunerar

de elakt ut den med djupa 

fåror över de svullna lederna,

nya okvinnliga buskage av 

korta hår. De jävlarna har 

hybris och struntar i mig. 

/ Susanna Söderling 

(Il était une fois:)
12. Blodiga stumpar

hänger likt dimmor av kall

andedräkt

Klumpigt gör de det jag

inte vill

/ Ulrika Tallving

(Seize ans avant:)
13. Fumliga fingrar. Misslyckad

sensualism då de lämnar fett

längs glaskanten. Fettfingrar.

Korvfingrar. Skeva och
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glansiga.

/ Alexander Svedberg 

14. En tidig morgon spred sig en

vidrig stank i villan. 

Barnflickan vädrade, mamman

surnade och ungarna grät.

Ingen förstod det, men det var

den välbeställde herrens 

äckliga fingrar. Var han haft

dem törs jag inte tänka på,

men ack vad jag ville klippa

av dem och stampa dem 

under sulorna.

/ Viktor Rosdahl 

15. I’ll de-finger you, once. Then

de-figure you, twice. And de-

finalize, everything back to 

zero.

/ Spoke Wintersparv

16. Onda fingrar små, klöser för

att nå. Månen lyser ner, 

bortvänd moder står och ber.

/ Anna Ekman 
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(Huit ans aprés:)
17. filthy fingers crawling

hungry

all over my body

making me sick

wanna chop ’em off

off

off-off

all filthy fucking fingers off

(…)

filthy fingers crawling

all over my body

like insects

making me sick

wanna chop ’em off

letting the blood drip

drip

drip-drip

until all the filthy fingers are 

fucking off

/ Tina Rosendahl
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(Un Chien andalou:)
1. finGrrrar penetrerar, gräver, 

borrar svarta hål

digi-digi-digi- digi-digi-digi-

digi-digi

finGrar pekar, dirigerar,

digirerar sig själva i hålet. 

FIN-GRRRAR

/Leila Tamaddon

2. Alla jävla fingrar som rört vid

maten som jag ska äta, det

kan inte stämma. Det kan inte

vara meningen.

3. Mina fucking reumatiska leder

gör att fingrarna stelnar till

jävla köttkrokar på pianot.

/Tobbi Anderberg
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(Efterord av gästredaktör 
Leif Holmstrand:)
1. Det händer understundom att 

en författad hjärna som min 

måste trycka ur sig ett skamligt 

förslag, kanske flera. Så skedde 

också, någon gång när jag var 

född och världen nyare än nu. 

2. Hemligheter gillar alla, särskilt 

de som serveras öppet. 

3. Det var inte svårt att maskera 

sig som gästredaktör, inte i 

den lilla värld av trycksaker 

som så många av oss delar och 

missbrukar. 

4. Varför ingen ifrågasatte det 

något lömska med handstil och 

fingrar som flimrande förslag 

i pytteutförande fick jag aldrig 

veta. Jag hade en plan, jag hade 

ingen plan. 

5. Det liknade hybris. 

6. Självtilliten glömde kontakta 
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de köttiga och infekterade 

saker som gör ont när de är 

umgängesfinurliga. Men ingen 

lyssnar, det är tur för mig att 

hybris-jag inte når upp. 

7. Det blev roligt! Nej!

8. Konstfolk ertappades fingrande 

på text, och textfolk gled in i 

bokstavsbilder, pappersbilder, 

linjer skrevs ut eller bara 

förstörde, saker formulerades 

eventuellt. Ingen lämnade 

fingeravtryck. 

9. Jag visste väl att typerna 

inte var hemma! Andra 

kommunikationsmetoder hade 

ett finger med i spelet. 

10. Men det händer att skickligt 

gillrade fällor går i baklås. 

Kanske letar sig tankeköttet 

lurigt förbi de klistriga hinder 

auktoriteten är så stolt över. 

11. Hur blir papperet begripligt? 
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Tanken skriver på papper men 

lever på annan plats, hela tiden 

emellan. Och gör papperet 

magiskt, inte begripligt. 

12. Små ark eller lappar eller 

kvitton eller vykort ingår nu i 

Första Mosebok, i Joseph Beuys 

Arena. Jag svär att det är så det 

ligger till. 

13. Alla hade de en mun, som sa 

en splittrad jättesak. Fingrarna 

jobbade sedan, flinka med 

pennor, snabba tummar över 

mobiltelefonernas knappar. 

Väldigt fina i formatet, tankarna, 

talade ur en jättemun.

14. Sen vet ingen vad som hände. 

Jag skrev det inte för hand, men 

någorlunda läsligt.

15. Textat eller skrivstil kvittar. 
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(Medverkande:)
/ Alexander Svedberg (sid. 17)

/ Anna Ekman (sid. 18)

/ Björn Fritz (sid. 15)

/ Cathrine Hellberg (sid. 10)

/ David Vikgren (”Handsken”, 

sid. 6)

/ Ida Linde (sid. 16, 50)

/ Jonas Brun (”Ur 

anteckningsboken 29/4€-09”, 

sid. 34)

/ Jonas Örtemark 

(”Konglomerat”, sid. 40)

/ Leila Tamaddon (sid. 49)

/ Linda Andersson (sid. 16)

/ Lisa Jeannin (sid. 38, 63)

/ Lyra Ekström Lindbäck (sid. 24)

/ Malin Bryngelsson (sid. 14)

/ Martin Tistedt (sid. 58)

/ Mathias Kristersson (”Brev”, 

videostills, fr.o.m. sid. 5)

/ Max Ockborn (sid. 14)

/ Nichlas Winmalm (sid. 16)
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/ Oscar Guermouche (sid. 14, 

”Dora Maar”, sid. 20)

/ Per Lagerborg (sid. 14)

/ Sara Hallström (sid. 8)

/ Spoke Wintersparv (sid. 18)

/ Stefan Moberg (sid. 15)

/ Susanna Söderling (sid. 16)

/ Timja Femling (sid. 32)

/ Tina Rosendahl (sid. 19)

/ Tobbi Anderberg (sid. 49)

/ Ulrika Tallving (sid. 17)

/ Veronica Äng (sid. 15)

/ Viktor Rosdahl (sid. 18)

/ Ya-hui Wang (sid. 29)

/ Yuki Okumura (sid. 45)
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