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Textival är en litterär aktör och en ideell förening som arrangerar och producerar möten 
mellan förlag, tidskrifter, litterärt orienterade föreningar samt textens användare och 
ivrare. Vi sätter samman projekt och arrangemang som fokuserar på de stora texterna 
i det lilla formatet, på de sällan berättade historierna, på förlagen som utmanar, på 
tidskrifterna som leker och på aktörerna som aldrig slutar ifrågasätta.

Vår årliga litteraturfestivalen i Göteborg är en viktig del av vårt arbete. Men det vi gör 
börjar inte där och inte heller stannar det i festivalens program. Vi rör på oss geo-
grafiskt och tidsmässigt, vi besöker landsortsbibliotek, konsthallar, festivaler, gläntor, 
gallerier och andra platser där vi tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för 
hur, var och när litteratur, text och konst kan synas och höras. Vi gör det gärna till-
sammans med andra.

Dagarna innan Textival litteraturfestival 2013 infaller Världspoesidagen och Världsvat-
tendagen. På naturum Hornborgarsjön i Broddetorp tolkar vi dessa dagars gemen-
samma nämnare och kopplar samman deras respektive teman. En installation som 
lyfter samarbete kring och vikten av vatten samt en berättande tradition och poesins 
möte med andra konstformer. 

Åtta skribenter deltar och har i sitt arbete förhållit sig fritt utifrån dagarnas betydelser. 
Från oss var uppdraget att dela med sig av en erfarenhet av, vid, i, från vatten genom 
en för platsen skriven eller vald text.

Med installationen vill vi sätta poesins filter framför begreppen naturligt / naturup-
plevelse / naturromantik, utsikt / insikt / avsikt, beskåda / beträda / betrakta / beak-
ta. Att uppmärksamma världsvatten och världspoesi blir för oss att väva samman 
skribenternas, besökarnas och naturens berättelser och med det ge alla inblandade 
en självklar tilläggsupplevelse vid Hornborgarsjöns redan dimensionsvidgande rand.

Välkomna
Textival
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Nasim Aghili
Är dramatiker, regissör och medlem i konstgruppen Ful vilken bland annat ger ut tid-
skriften Ful och producerar ljudverk i Fulradio. Genom det experimentella scenkonst-
projektet Ful Stage utforskar Aghili scenkonstuttryckets queerfeministiska och post-
koloniala potential. Premiären Here/Här har följts av Om vi kunde gå hem till mig, på 
Ung scen öst, om barnfattigdom och hemlöshet samt teaterinstallationen Eesvensson, 
Eesvensson på Audiorama. 

Zeinab El-saneh
Är projektutvecklare, föreläsare, poet, och kulturkonsument med förkärlek för jämlikhet 
samt mångfaldigad och tillgänglig kultur. El-saneh arrangerar till exempel Ordival i Bor-
länge, evenemanget som 2012 hade tema Ordets makt och som vill skapa mötesplatser 
och främja användandet av ordet på olika språk och i olika former. Skapande av sam-
hälls- och kulturprojekt är El-sanehs sätt att bidra till en bättre värld.

Kristofer Folkhammar
Är författare som också arbetar med tidskriften Ord & bild samt som litteraturkritik-
er. Romandebuten kom 2011 med den komprimerade relationsberättelsen Isak & Billy. 
Folkhammar har sedan tidigare varit verksam som poet och gav 2012 ut diktboken När 
han kysste mig förlorade jag allt, ett antal prosalyriska texter som fortsätter ett kom-
promisslöst utforskande av bland annat begär och kropp. 

Olav Fumarola Unsgaard
Är frilansande projektledare, skribent och kulturjournalist med uppdrag från bland 
annat Atlas förlag, Arenagruppen och Nätverkstan. Unsgaard är också medlem i tid-
skriten Fronesis redaktionskommitté samt deltog i boken Skitliv : Ungas villkor på en 
förändrad arbetsmarknad som utkom på Atlas förlag i december 2012. 

Jonas Gren
Är poet, journalist och redaktör för klimatmagasinet Effekt. Gren lever i och kring skog-
ar och vatten med vänner, odlingar och djur, har studerat litteraturvetenskap, idéhis-
toria, skrivande och journalistik, går nu på Biskop Arnö författarskola och deltog i Mot 
denna sol, den andra antologin i serien Blå Blixt på Brombergs förlag.

Christine Hellqvist 
Är frilansande mångsysslare inom musik, kultur, miljö och hälsa. Hellqvist leder skri-
varcirklar, utforskar mörkrets lyrik och ljusets poetik, turnerar med visprogrammet Vår 
stund på jorden, samarbetar kring olika körer, rör sig gärna bland rosor och håller 
musiksatta föredrag utifrån sin bok Om kärleken till livet på en vidunderlig planet.

Jens Klitgaard
Jens är chefredaktör och ansvarig utgivare för Brevnoveller: tidskriften och den ideel-
la rörelsen som lyfter nyskriven litteratur i kort format genom att publicera noveller i 
fysiska brev och anordna sceniska arrangemang. Klitgaard tycker om katter, pluggar 
till manusförfattare för film och TV på Broby Grafiska, håller i föreläsningar om manli-
ghetsideal och spelar med sitt band Amaliar.

Dana Sederowsky
Är konstnär som arbetar med videoperformance och fotografi, utbildad vid Fo-
tohögskolan och Valands Konsthögskola på Göteborgs Universitet. Egenskapade 
manuskript, texter, bilder och ljud formar monologerna där Sederowsky uteslutande 
spelar alla roller - med sig själv och sin egen kropp som redskap – som skribent, per-
former, regissör. Sederowskys projekt utforskar bland annat tillvägagångssättet i an-
vändandet av tal via lingvistiska övningar och fonologiska experiment.



Delade precis vatten med Tobias Billström när jag var på simlek med min treåring. Kändes 
fruktansvärt obehagligt och min kropp tvångsmatades med förskjutningar. I duschen säger 
mitt barn till en annan förälder: jag skulle inte ha funnits om inte Nasim kommit till Sverige. 
Det var som att hen kände på sig.

FB     2012-10-08

Gränsdragningar

För att vi delar vatten
Även om de påstår att det inte är ditt

Nasim Aghili 
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Jag klamrar mig fast men faller, snubblar över trösklarna, de är så många. 

Jag hänger på kanten av stupet. Nedan flyter vattnet som blod i dina ådror. Mina händer börjar 
bli svettiga, en droppe faller nerför min kind och ögonen stänger sig. 

Ena handen orkar inte, den slinter, glider ner sakta sakta. Jag tappar greppet och små 
ljudpartiklar flyger ut ur min mun och ner för stupet. De faller svävandes ner för den branta 
klippan. De droppar snabbt ner partikel för partikel ner i blodflödet som sköljer fram i en 
väldig fart. En fisk snuddar vid en av partiklarna och kretsloppet är slutet. 

Endast jag fattas och snart faller jag med. Den andra handen känner sig sviken, den kämpar för 
att rädda sitt rike. Det är det enda den har. Den inser sina begränsningar, skickar signaler till 
hjärnan som sluter fönstren. Liksom stänger till dörren till sovrummet. 

Jag faller tyst och oemotståndligt vackert ner i ett hav av en flod vatten. Luften känns som svalt 
mjöl mellan mina fingrar, tanken känns som kall mjölk i halsen. Det är enkelt att svälja. 

Jag är ett med livet. 
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När han kysste mig - vattenutdrag

Jag gick över heden när drömmen om hav vällde in över min 

hjärna och staden 

Som om vatten betyder känslor och ord för känslor innebär 

saklighet

Vill väl smeta ner honom. Avgörs av tillgång eller brist på bläck. 

Med saliven kan vi sudda ut, jag menar torka av

Kusten flyttas inåt land, landmassan minskar. Rörelsen var tänkt 

som en men gick igen på flera håll. Livet fungerar så. All läsning 

och all förklaring, biologisk, grafisk, ger oss svindel, det är alltid 

så, när vi är tillsammans

det är vi

alltid:

Förklaringar försätter oss i extas

Vad hette det när man kunde gå ner på samma ställe om och om 

igen? Havets stormar. Torra land. Böjd och skälvande.

Älskande älskande. Det märkligaste är när de älskandes rörelser 

bildar mönster

Och att jag grät i ett mönster

Killarna i källaren kallar den lille för fisken när han inte vill 

komma upp efter sin simtur

Ett glänsande hölje. Grått, hett vatten. Somliga hade inte kraften, 

förstår du? Att upprätta kust i vatten, texter, hjärnor killar
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Christine Hellqvist
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Bara ett vatten i allt. Ett enda vatten i världen.
Så mycken tröst i det.
Jag bär dig. Hon bär mig. Och hon.  Vi.

Vattenångan i ditt sista andetag, det som vandrade ut genom fönstret, ut i majluften den där kvällen, 
blev daggen på ett nyutslaget äppelblad, steg i moln, föll i milda regn.

Jag dricker dig ännu, andas dig, vattnet som var i dig är infruset i Grönlands glaciärer, 
gungar i oceanerna, strömmar i bäckarna i dina gamla skogar, rinner i den vackraste unghästens blod.

Det finns i de nya mjuka barnen, de som kom efter.
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Två droppar i Buenos Aires

Familjen är en insjö. 
Det duggar tätt, kommentarerna, måstena, konventionerna.
Trycket, det utomstående.
Poolen, den som alla badat i. 
Den som sonsonen badar i.
Den som dottern inte längre badar i.
Det gror kväve och lägger sig på ytan.
Allt sväller. Försurning.

När man är ute på djupt vatten är det klokt att hålla munnen stängd. 
Så jag sitter bredvid. Jag lyssnar, jag tänker: 
om vi inte är på djupt vatten, om vi plaskar i en liten pöl. En liten brun pöl. 
Vi spottar motvinden i ansiktet.

På terassen, vattnar plantorna. 
Vi tittar mot det som en gång varit en stad, din historia.
På terassen, innan hettan, innan den stora staden sjunker in i dina minnen.
De säger att blod är tjockare än vatten, men luft då? 
Om man känner sig som luft?

En betraktelse, ett liv, en erfarenhet. En lång jävla erfarenhet. 
Vi kan inte längre låtsas som om det regnar.
För mycket vatten har runnit under broarna,
och att gå över hav efter ån, räcker inte längre till.

Vi vänder, andas kinden till. 
Du sätter telefonen på hudlös.
Den vibrerar, det värker när bordet brummar. Det är han. 
Ju närmre källan, det är oklart. 

I det lugnaste vattnen går de största fiskarna, 
men vem väcker dem om morgonen? 
Vem ser till att de har det bra nu när du inte längre finns?

I Buenos Aires, på terassen. Det är natt i staden,
vi ser på blixtarna som avlöser varandra i en oändlig luftfuktighet. 
Våra kläder är svettigare än vi men regnet kommer inte, det bara låtsas. 
Om man stack en nål i luften skulle himlen falla över oss. 

Du kan inte ta dig an havet före sjön. Men om något, 
den här sjön är för liten. 
Vi är bara döda fiskar om vi stannar här, men om vi följer strömmen?
Vi behöver en ocean.

Blod är inte tjockare än vatten, det är tungt och oregerligt. 
Och droppen kan urholka stenen, inte bara med våld, 
utan genom att ofta falla isär. 
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Döda Havet  
 
 
vi har hårt vatten  
vågor slår och slår och slår och slår 
plywoodkistor med träplugg  
saknar alla roder 
210x70x60 centimeter 
en storartad manifestation av utplåning 
 
 
i denna svarta sörja  
där solen just kvävts  
rör sig baddare silverfisk och guldfisk 
 
 
- ingen paus -  
 
 
naturromantik ligger inte för mig 
orden utgör ingen ekvation 
det finns ingen förlösande effekt 
att bada naken i en sjö  
har ingenting med frihet eller sensibilitet att göra 
det är ett kvasibad 
 
vattnet omyndigförklarar 
fördummar en tänkande människa 
omgärdar till den gräns att man blir lämnad utan val 
tvingar ihop och isär 
det finns inget rum för tårar i samma ansikte 
som redan dränkts i en ocean 
 
 
vågorna repeterar  
ingen/ting når någon/sin fram 
 
 
- och det finns synnerligen ingen tid för paus - 
 
 
(fokus på alternativ aktivitet: 
häv dig över mig 
du och ditt dyra ryggparti 
vill aldrig mer duscha diska dricka 
om var sak har sin tid  
och detta råkar vara samtidigt 
om döden pockar på  
och kyssarna är få 
sug ut mig 
skänk mig lugn 
gör det nu! 
täpp till mina vrår) 
 
 
 
 
 
 
Dana Sederowsky 2013 



Denna trycksak är ett komplement till installationen v a t t e n p o e s i som 
sätts upp 21-22 mars på naturum Hornborgarsjön i Broddetorp.
Kontakt: info@textival.se

      Textival och författarna


