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Ur förordet till Linnéa Erikssons Algeriet:

Kathy Acker bestämde sig för att skrivandet av Algeria skulle vara 
en ”magisk handling” där hon genom att skriva in det värsta som någon-
sin hänt henne – sin mors självmord – i den bästa film som någonsin 
gjorts – Gillo Pontecorvos Slaget om Alger (1967) – skulle göra världen 
lite bättre ur framför allt ett feministiskt perspektiv. Det var naturligtvis 
omöjligt, naturligtvis dumt och naivt – men då är också skrivandet dumt 
och naivt, säger hon.

Jag tänkte att Algeria måste vara den bästa bok som någonsin 
skrivits. Jag ville använda mig av Ackers metod och retorik; en skon-
ingslös och hård retorik som visar fram rasism, sexism och annan mak-
tutövning i sin nakna fulhet, utan att undanta det egna jaget från samma 
fulhet. Jag ville, liksom jag upplever att hon gör i sina böcker, riskera mig 
själv i relation till dessa frågor. Jag bestämde mig för att om jag skriver 
inifrån Algeria kommer något magiskt hända som gör världen lite bättre. 
Det är naivt och dumt, naturligtvis. Men då är själva skrivandet också 
naivt och dumt. 

Algeriet är min version, vad jag kallar för min ”semi-översättning”, 
av Algeria. Den är skriven enligt följande självpåtagna regler:

1. Använd tidsangivelsen för moderns självmord som tidsbegrän-
sning för mitt skrivarbete.
 

2. Läs upp och spela in min uppläsning av Algeria.
 

3. Åk till Alger. Samla material och skriv huvuddelen av Algeriet 
under de 8 dagarna mellan självmordsdagen och juldagen (2012.12.17 - 
2012.12.25) genom att:

a. Skriva ett kapitel om dagen, genom att lyssna upprepade 
gånger på inläsningen av det aktuella kapitlet i hörlurar och skriva 
parallellt med det. 

b. Besöka de gator/platser som är inskrivna i Algeria och skri-
va in dem i min text, liksom Acker skrev in Slaget om Alger i sin 
bok. 

4. Skriv in platsavskrivningarna och övrigt insamlat material* i den 
parallellskrivna texten. Förhålla mig fritt: skriv av, skriv om, skriv till.

5. Efter hemkomsten: Skriv kapitel 6, som i originalet utgörs av en 
lång scen på en porrteater, genom att skriva av en samtida porrfilm med 
samma doktor/patient-rollspel som i boken.

6. Reproducera originalets form, inklusive felskrivningar. 

*I enlighet med Ackers original använder jag mig av en stor mängd 
funnet material. Texter ”funna i mig själv” och texter ur min dagbok har 
blandats upp med oräkneliga texter som jag läst, hört och sett. En av 
de skrivna texter jag läst är Jordens fördömda (1961), skriven av Franz 
Fanon mitt under den algeriska frihetskampen. Vidare: texter ur dagstid-
ningsartiklar, nyhetssändningar, amatörfilmer på nätet, utställningar... Ett 
utvidgat textbegrepp, ett läsande av världen som konkretiserades ett steg 
längre genom valet att åka till Alger. 

Jag tror att Kathy Ackers ord besitter mig i lika hög utsträckning 
som jag har tagit hennes i besittning. Jag har inte hittat på någonting. Jag 
är en läsare och tar anteckningar ur det jag läser.

Ur Förordet till Anna Tebelius Algeria:

What first captivated me with Eriksson’s text was that it was already 
a translation. How should I translate a translation? The second thing that 
further enthralled me about the text was that it was based on the idea that 
writing could be an ‘act of magic’, capable of making the world a better 
place, in this case particularly from a feminist perspective. The idea of this 
‘act of magic’ came from the author of the text that Linnéa Eriksson had 
translated, Kathy Acker. Acker hoped that her text Algeria would make the 
world a better place. But how to translate an ‘act of magic’? 

Eriksson and I began a conversation. I read Acker’s text. I read 
Eriksson’s text over and over again. They were both violent, important. A 
lot like nothing I had read before. They were both mixed up, messed up, 
angry. My translation needed to reflect this. 
 Eriksson and I spoke and emailed and we agreed on this; my 
translation must also be ‘an act of magic’, my translation must also be 
done according to a set of restrictions, a set of rules. Eriksson therefore 
sent me four challenges. 

First rule: record myself reading Algeriet aloud. 

Second rule: only translate from that recording. 

Third rule: go to a place with a connection to Kathy Acker, listen to 
the recording and take notes. 



Fourth rule: translate Chapter 1 to 5 and Chapter 7 according to 
these rules but translate Chapter 6 in a standardised way following the 
norms of a regular translation without deviation.

And the ‘act of magic’? To begin with this would be Eriksson relin-
quishing her text and allowing me to see where it took me. 

 I have translated from within Algeriet for something magical to 
happen that will make the world just slightly better. Of course this is 
naïve and silly. But then translating itself is also naïve and silly. 
 I make up nothing. I am a translator and take notes on what I 
translate. 
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Välkommen på boksläpp för Linnéa Erikssons Algeriet: en semi-
översättning av Kathy Ackers Algeria, och Anna Tebelius Algeria: en semi-
översättning av Linnéa Erikssons Algeriet. Böckerna ges ut som ett par 
av Publication Studio Malmö och kommer att finnas till försäljning under 
aftonen samt på www.psmalmo.com. 

Under kvällen läser Linnéa Eriksson och Anna Tebelius ur Algeriet och 
Algeria. Beata Berggren och Imri Sandström framför också sina läsningar 
av böckerna.

Mer information om böckerna finner ni i bifogade pdf-dokument. 

Kontakta oss gärna på psmalmo@psmalmo.com om ni har frågor.
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* Linnéa Eriksson, född 1984, är boende och verksam som poet och bib-
liotekarie i Malmö. Hennes tidigare utgivning omfattar: 4/9 -08. Buss nr 
7. Gustav Adolfs torg – Centralen, ett text- och ljudverk med saxofonisten 
Anna Högberg, utgivet av Fel Förlag, 2011, samt Heliotrop, utgiven av OEI 
editör, 2013.

** Publication Studio Malmö är ett förlag och en plattform för produktion 
av trycksaker av olika slag, bundna volymer såväl som “artist books” i 
mer experimentella format. I våra lokaler på Ystadvägen 13 på Dalaplan 
i Malmö arrangerar vi regelbundet även boksläpp, läsningar, spelningar, 
och andra events kopplade till vår verksamhet. Publication Studio Malmö 
är även del utav ett internationellt nätverk av Publication Studios med 
som knyter samman liknande initiativ i USA, Kanada och Europa. 


